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ท่ี TK.014/2559       วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

  2. รายงานประจําปี 2558 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สําหรับหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ข้อมลูได้จาก Website ของบริษัท 

    http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html 

5. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5 

6. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8 

7. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9 

8. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 10 

9. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

10. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ 

11. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

12. แผนท่ีห้องประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 ในวนัองัคาร ท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69  

 

วาระท่ี 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2558 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ 

 : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 

    ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/05report_meetingshare.html 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจําปี 2558  

 : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามท่ีปรากฏใน 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html�
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              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558  

 : เหน็สมควรรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการ 

 

วาระท่ี 3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบริษัทฯ ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดย 

 : งบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2558 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ววา่ถกูต้อง  โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2558 ปี 2557 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

รายได้รวม 

กําไรสทุธิ 

กําไรตอ่หุ้น 

8,283.7 ล้านบาท 

3,962.4 ล้านบาท 

3,394.1 ล้านบาท 

  408.3 ล้านบาท 

0.82 บาท/หุ้น 

8,767.2 ล้านบาท 

4,764.6 ล้านบาท 

 3,679.1 ล้านบาท 

  195.6 ล้านบาท 

    0.39 บาท/หุ้น 

         โดยมีรายละเอียดตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2558 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระท่ี 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 500.2 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

                  ของบริษัทฯ กําหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิได้ของบริษัท ดงันัน้   

                  บริษัท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 

 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคดิเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 40.0% 

 ของกําไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 200.0 ล้านบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัศกุร์ ท่ี 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกั 

การโอนหุ้นในวนัจนัทร์ ท่ี 7 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559  

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และปี 2557 ดงันี ้                           

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 500.2 ล้านบาท 164.1 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.40 บาท 0.18 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 200.0 ล้านบาท 90.0 ล้านบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40.0 ร้อยละ 54.9 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุ้น 

 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 200.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 40.0 ของกําไรสทุธิ  

                   (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษี เงนิได้ของบริษัทซึง่เป็น

                   จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ โดยกําหนด 

 

วาระท่ี 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล

 ข้อ 18 ซึง่กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวน 

 :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

1.     นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการอิสระ 

2.     นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ 

3.     นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

4.     นายประพล พรประภา  กรรมการ 

บริษัทฯได้ประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/01investors.html 

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีเ่ห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ

ให้เลือกตัง้กรรมการ 4 ทา่น ท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบด้วย 
1.     นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์  กรรมการอิสระ 

2.     นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ 

3.     นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

4.     นายประพล พรประภา  กรรมการ  

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5)   

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

นีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้วว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้

ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
วาระท่ี 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

ความเป็นมาและเหตผุล

   จากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกําไรของ 

 :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลัน่กรองและพิจารณา อย่างละเอียดถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง 

    บริษัท เหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   

 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/01investors.html�
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

วงเงินท่ีเสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. 

    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ     

คา่ตอบแทนของกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย

   กําหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชน์อ่ืน ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 

 : คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  

        ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

วาระท่ี 7 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ได้ให้ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

                หรือนายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ หรือนายพศิษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั  

    ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจํานวน 3,050,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

ปี 2558 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ี 2,720,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้ 

 เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี  

 2559 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบริษัทฯ 

1.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425         

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

2. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 2 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2558)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803 หรือ 

                               (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     
 



                                                                                                                                                                 5  

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 

                 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

                 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ                  

                 3,050,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                 2,720,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2558 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 (จ่ายจริง) 

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 คา่สอบบญัชี    คา่บริการอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บริการอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 1,160,000 - 1,000,000 - 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,890,000 - 1,720,000 - 

รวม 3,050,000 - 2,720,000 - 

 

 วาระท่ี 8 : พจิารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล

                

 : เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการดําเนินงานและมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจน้อยทีสุ่ด จึง

ขออนมุตัวิงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  

 : เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัอิอกและเสนอ  

 

วาระท่ี 9 : พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล

1.เพื่อให้อํานาจบริษัทฯในการที่รับชําระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และในอนาคต หากบริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ 

จําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบั เพื่อให้บริษัทมีอํานาจในการออกหุ้นบุริมสิทธิ ได้ รวมถึงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้น

บริุมสทิธิด้วย (ข้อบงัคบัข้อ 4) 

 : เพ่ือเป็นการทบทวนข้อบงัคบัของบริษัท ให้เหมาะสมและเป็นปัจจบุนั 

2. เร่ืองการซือ้หุ้นคืน การท่ีข้อบงัคบัเดิมกําหนดให้ ข้อ 10 วรรค 2 และ วรรค 3 ไปขึน้กบั ข้อ 10 (2) ซึง่เป็นการซือ้คืนเพ่ือ

บริหารทางการเงนินัน้ จงึเป็นการกําหนดข้อบงัคบัไว้แคบกวา่ ประกาศของ ตลท. จึงจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัข้อนี ้เพื่อให้

สอดคล้องกบัประกาศของ ตลท.(ข้อบงัคบัข้อ 10) 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9) 

               ความเหน็ของคณะกรรมการ

           ของบริษัท  

 : เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั      
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วาระท่ี 10 : พจิารณาและอนุมัตเิพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ       

    ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุมกิจการท่ีจะดําเนินการ.

ในอนาคต ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 10) 

ความเห็นคณะกรรมการ

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3  

 : คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถุประสงค์

ของบริษัทฯ                 

เร่ืองวตัถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์อีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสาร

แนบสําหรับวาระท่ี 10) 

 

 วาระท่ี 11 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเร่ืองใดเข้าพิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรให้จดัวาระการประชมุนีไ้ว้ในกรณีมีผู้ ต้องการ  

 

 อนึง่ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ 

ท่ี 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัจันทร์ ท่ี 7 

มีนาคม 2559 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน        

   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมา

พร้อมกันนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2559 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ และเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น หากมีคําถามท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ     

    

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

 

 

            

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                                กรรมการผู้จดัการ  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html�


 
 

ท่ี TK.025/2558 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2558  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

  
เร่ิมการประชุม 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ประชมุ ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน (เนือ่งจากกรรมการ 1 ท่าน ป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีเข้าประชมุ ดงันี ้
 
 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวปี ชาตธํิารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายพงษ์ศกัดิ์ พรหมโรกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 10.  นางสาวเพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเชา่ซือ้ 1 
 
 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล และนายเมธี รัตนศรีเมธา จาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เข้าร่วมประชมุ 
 

โดยมี นายอาคม พวับณัฑิตกุล ตวัแทนทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื น.ส. รตนวรรณ  เรืองกลิน่    

 
โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 118 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 403,787,142 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 80.76 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 9 มนีาคม 2558 
 3. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 18 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
 
 นายวรพงษ์ กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงวา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 5 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุ
รายท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในวาระ
นีค้รัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทกุรายแล้ว สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเสยีง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ี
ประชมุมีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2557 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
24 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 122 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 406,419,842 หุ้น 
 

มติ

เห็นด้วย 406,419,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวนัท่ี 24 
เมษายน 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  
 
นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 ซึ่งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 

24 กมุภาพนัธ์ 2558 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ดงันี ้  
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ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ปี 2557 มียอดจําหนา่ย 1,699,218 คนั ลดลง 15.2% จาก 2,004,000 คนั ในปี 2556 ซึ่ง
เป็นการลดลงอย่างต่อเนือ่ง 2 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556 สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2558 มียอดจําหน่าย 477,934 คัน เพ่ิมขึน้ 
10.69% เมือ่เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 ท่ีมียอดจําหนา่ย 431,792 คนั 

สาํหรับปี 2558 ผู้ผลติรายใหญ่คาดวา่จะมียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 1,750,000 คนั ซึ่งจะเพิ่มขึน้ประมาณ 
3% จากปี 2557 โดยมีการปรับตวัสงูขึน้เลก็น้อย เนื่องจากภาวะราคาสนิค้าภาคการเกษตรยงัคงตกตํ่า 
 ยอดจําหนา่ยรายเดือนในปี 2557 มียอดจําหนา่ยตํ่ากวา่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2556 ในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน ต่อเน่ืองกนั 11 เดือนซ้อน มีเพียงเดือนธันวาคม 2557 ทีย่อดจําหน่ายสงูกว่าเดือนเดียวกนัของปี 2556 
เพียงเลก็น้อย นบัเป็นสญัญาณท่ีดใีนการเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ของยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ ซึ่งเร่ิมมีการลดตวัลงตัง้แต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2556 เป็นเวลา 8 เดือน และเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 11 เดือน รวม
เป็นระยะเวลา 19 เดอืนตอ่เน่ือง 
 สว่นยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัง้แตป่ี  2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น
การซือ้เงินสด หรือเช่าซือ้ เนือ่งจากกรมการขนสง่ทางบกไม่ได้จําแนกประเภทข้อมลู สําหรับยอดจําหน่ายในปี 2557 ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลง 20.27% เมื่อเทียบกบัปีก่อน รถจกัรยานยนต์ทีม่ียอดจําหน่ายสงูคือ รถ Automatic และรถ
ครอบครัว สาํหรับรถ Big Bike เร่ิมมีความนิยมและมียอดจําหนา่ยสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2557 Scooter มีสดัสว่นลดลงเป็น 39% จาก 45% ในปี 2556 สว่น
รถครอบครัวรถมีสดัส่วนสงูขึน้เป็น 50% เนือ่งจากเป็นรถทีม่ีราคาไม่สงูมาก ประหยดันํา้มนั ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวัทําให้รถรุ่นนีม้ียอดจําหน่ายที่สงูขึน้ สว่นรถ Big Bike มีสดัสว่นเพ่ิมขึน้เป็น 11% เนือ่งจากในอดีตทีผ่่านมาประเทศ
ไทยยงัไมค่อ่ยผลติรถจกัรยานยนต์ท่ีม ีCC สงู แต่ในปัจจุบนัเร่ิมผลิตรถท่ีมี CC สงูขึน้ ตัง้แต ่150CC , 300CC และในอนาคต
ตลาดรถ Big Bike จะเร่ิมมียอดจําหนา่ยเพ่ิมขึน้ 
 

ตลาดรถยนต์    
 ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคนัแรก ตลาดรวมรถยนต์ทําสถิติสงูสดุท่ี 1,434,669 คนั และเมื่อได้มีการสง่มอบ
รถยนต์คนัแรกเสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจําหนา่ยรถยนต์ก็ลดลงอยา่งตอ่เนื่องเป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2557 
มยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ 881,832 คนั ลดลง 33.73% เมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีมียอดจําหนา่ย 1,330,678 คนั สาํหรับในปี 2558 
ผู้ผลติคาดการณ์วา่ยอดจําหนา่ยนา่จะอยูท่ี่ราว 900,000 คนั แตใ่นขณะนีไ้ด้ปรับประมาณการยอดจําหนา่ยลดลง มีโอกาสท่ี
จะตํ่ากวา่ 880,000 คนั 
 ยอดจําหนา่ยรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2556 เป็นเวลา 
8 เดือน และเดือนมกราคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 เป็นเวลา 12 เดอืน รวมระยะเวลา 20 เดอืนตอ่เน่ือง ซึง่หากนบัรวมถงึไตร
มาส 1 ปี 2558 จะเป็นการลดลงรวมระยะเวลา 23 เดือนตอ่เน่ือง   

ในปี 2557 บริษัทฯ ไมไ่ด้มกีารขยายสาขาเพ่ิม บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 90 สาขา ครอบคลมุ 53 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
และคาดวา่ในปี 2558 จะเร่ิมขยายสาขาเพิม่ เน่ืองจากบริษัทคาดการณ์วา่สามารถเติบโตได้อีกในระยะกลางถึงระยะยาว  
   

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมสีนิทรัพย์รวม 8,767 ล้านบาท  เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมีมลูค่า 7,768 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 
2556 อยู่ท่ี 9,059 ล้านบาท ลดลง 14.3% ซึ่งใกล้เคียงกบัตลาดรถจกัรยานยนต์ทีห่ดตวัลงประมาณ 15.2% เป็นผลสืบเนื่อง
จากการเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเช่ือและการเร่งตดัหนีส้ญูในลกูค้าที่มีโอกาสเกิดหนีเ้สยีได้  
 
 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
 สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 87% หดตวัลง 12.2% มีลกูหนีค้้างชําระ
มากกวา่ 3 เดอืน 4.8% และลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มสีดัสว่นอยูท่ี่ 13% หดตวัลง 26.1% มีลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 3 เดอืน 6.4% 
เนื่องจากรถยนต์มีมลูคา่มากกวา่ 100,000 บาท ต้องผ่านขัน้ตอนของศาลก่อนจึงจะสามารถตดัหนีส้ญูได้ ทําให้ตดัหนีส้ญูได้
ช้ากวา่รถจกัรยานยนต์  



  

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

 

4 

 คุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อจําแนกตามการค้างชาํระ 
ลกูหนีค้้างชําระเกิน 3 เดอืนขึน้ไป ในปี 2557 อยูท่ี่ 4.9% เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ซึ่งอยูท่ี่ 4.5% โดยทางบริษัทมีนโยบาย

ควบคมุไมใ่ห้เกินกวา่ 5%  
 
   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ 
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สาํรองเข้มงวดโดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดอืน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด 
บริษัทตัง้สํารอง 100% สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 
100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้หมด บริษัทตัง้
สาํรอง 100% 
 
 ความเพียงพอในการต้ังสํารอง 
 ณ สิน้ปี 2557 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้สาํรองมีมลูคา่ 8,303 บาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 535 
ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีที้ค้่างชําระ
เกิน 6 เดอืน จํานวน 102 ล้านบาท คดิ เป็น 524.5% และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 413 ล้านบาท มี
การตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู คดิ เป็น 129.5% ซึง่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ  
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 

ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2557  

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
 
 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้
 
 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2557 รายได้หลกัมาจากการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์  75.0% รองลงมาคือ
รายได้อ่ืนๆ อยู่ท่ี 23.2% ซึ่งมาจากหนีส้ญูรับคืน, ดอกเบีย้ลา่ช้า, ค่าต่อทะเบียน และอืน่ๆ ปีทีผ่่านมาตดัหนีส้ญูค่อนข้างมาก
แตย่งัไมไ่ด้รับคืน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สว่นรายได้ที่น้อยสดุคือเช่าซือ้รถยนต์อยูที่่ 1.8%               

 
 รายได้ 

กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,679.1 ล้านบาท ลดลง 5.3% จาก 3,883.5 ล้านบาท ในปี 2556 
 
ค่าใช้จ่าย 

 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม 3,483.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.84% จาก 3,454.8 ล้านบาท ในปี 2556 
 
กาํไรสุทธิ 

 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 195.6 ล้านบาท ลดลง 54.4% จาก 428.7 ล้านบาท ในปี 2556 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.39 
บาท/หุ้น หรือลดลง 54.6% จาก 0.86 บาท จากปีท่ีผา่นมา มจีํานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 
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สินทรัพย์และหน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2557 กลุม่บริษัทฐิตกิรมสีนิทรัพย์รวม 8,767.2 ล้านบาท ลดลง 14.6% จาก 10,267.4 ล้านบาท ในปี 2556 

ด้านหนีส้นิรวม 4,764.6 ล้านบาท ลดลง 23.8% จาก 6,253.5 ล้านบาท ในปี 2556   
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ สิน้ปี 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,002.6 ล้านบาท ลดลง 0.3% จาก 4,013.9 ล้านบาท ในปี 2556  

 
 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2557 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้ สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตใุนการเพ่ิมขึน้อยา่งเป็นนยัสาํคญัของเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ และระยะยาว  และขอให้บริษัทชีแ้จงจุดแข็งในการประกอบธุรกิจเช่าซือ้ ว่ามีนโยบายแข่งขนักบับริษัทคู่แข่ง และมี
นโยบายสง่เสริมการตลาดอยา่งไร 

 
นายประพล ชีแ้จงวา่ ผู้ให้บริการบางรายมกีารตลาดแบบเชิงรุก แตท่างบริษัทไมม่ีนโยบายการตลาดแบบเชิงรุกท่ีเกิน

ความจําเป็นเหมอืนกบัรายอ่ืนๆ แตใ่ช้ประสบการณ์และความมัน่คง โดยชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา บริษัทเร่งตดัหนีส้ญูได้คอ่นข้างมาก 
คณุภาพลกูหนีแ้ละการเก็บเงินเร่ิมดขี ึน้ตามลาํดบั และยงัมนีโยบายเพ่ิมพนกังาน  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศเพ่ือนบ้านอีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และยงัมีนโยบายที่
จะเร่ิมธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โดยจะขอมติจากทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดบริษัทใหม่และนําไปขออนญุาตประกอบธุรกิจ
ดงักลา่ว ซึง่ในปัจจุบนับริษัทมีอยู่ 90 สาขา ใน 53 จงัหวดั มีฐานลกูค้ารวมกว่า 3,000,000 ราย และปัจจบุนัให้บริการลกูค้า
ราว 300,000 รายในแต่ละเดือน และมีพนกังาน 1,800 ราย ทัว่ประเทศ ดงันัน้การประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จึงไม่ได้เพิ่ม
ต้นทนุมากนกั และลกูค้าที่บริษัทให้สินเช่ืออยู่ตามปกติมีมลูค่าตํ่ากว่า 100,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะใช้ข้อมลูจากฐาน
ลกูค้าท่ีมีอยูเ่ดิมเน่ืองจากมีประวตัิการผอ่นชําระ 

 
น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงเร่ืองเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาวว่า  ในปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ รวม 3 ครัง้ มลูค่า 1,200 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยอยูท่ี่ร้อยละ 4 ซึ่งถือเป็นต้นทนุเงินกู้ ท่ีตํ่าพอสมควร  ในสว่นของหนีส้นิท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทปลอ่ยสนิเช่ือ
ลดลง จงึทยอยชําระคนืเงินกู้  เพ่ือเป็นการลดต้นทนุ ในด้านฐานะทางการเงินของบริษัท ทริสเรทติง้ ได้ประเมินความนา่เช่ือถือ
ของบริษัทอยูใ่นระดบั A

 

_ 

นางพชันี หาญประมุขกุล  ผู้ ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าโดยปกติลกูค้าของบริษัทเป็นลกูค้ารายย่อย 
หรือเป็นองค์กร 

 
น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงว่า ลกูค้าของบริษัทโดยปกติเป็นลกูค้ารายย่อย แบ่งเป็น 2 สว่น คือ สินเช่ือรถจกัรยานยนต์ และ

สนิเช่ือรถยนต์ 
 
เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบ

กําไรขาดทนุสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเสนอ 
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 135 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 418,070,334 หุ้น  
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มติ

เห็นด้วย 418,070,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
 

  
วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
  
นางสาวปฐมา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่การจดัสรรกําไรประจําปีตามข้อบงัคบั บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไมต้่องจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายอีก  

 
สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 บริษัทมกํีาไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 161.4 ล้านบาท มี

กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน 1,857.9 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่าย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท (สบิแปดสตางค์) เป็นเงินรวม 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปัน
ผล ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จํานวน 500 
ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 90.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 สําหรับกําไรสว่นที่เหลือ บริษัทจะ
นําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ  
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 137 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 418,083,334 หุ้น  
 

มติ

เห็นด้วย 418,083,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท (สบิแปดสตางค์) รวมเงินทัง้สิน้ 90.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารท่ี 
12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 วา่ด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อท่ี 18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว มีรายช่ือดงันี ้
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1. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 
2. น.ส.อรพินธุ์ ชาตอิปัสร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 

จากนัน้ นายวรพงษ์  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการท่ีมรีายช่ือทัง้ 4 ทา่น ออกจากห้องประชมุ หลงัจากท่ีมีการลงคะแนน
เสยีงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

 
นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุราย

ทัง้ท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
1 น.ส. ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 417,935,334 เสยีง 

(99.96%) 
0 เสยีง 

(0.00%) 
148,000 เสยีง 

(0.04%) 

2 น.ส. อรพินธุ์ ชาตอิปัสร กรรมการอิสระ 
 

417,935,334 เสยีง 
(99.96%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

148,000 เสยีง 
(0.04%) 

3 นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ 414,796,234 เสยีง 
(99.21%) 

 3,139,100 เสยีง 
 (0.75%) 

 148,000 เสยีง 
(0.04%) 

4 น.ส.เพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 417,925,334 เสยีง 
(99.9622%) 

 10,000 เสยีง 
 (0.0024%) 

 148,000 เสยีง 
(0.0354%) 

 

 
วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558                                                                                                                                                       

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 
 
นายวรพงษ์ ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุให้

อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2557 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและทีป่รึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2557  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอ 
 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ

เห็นด้วย 417,898,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตด้ิวยเสยีงข้างมาก อนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ในวงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ 
และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุม
ตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย         44,800  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.01  ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง        140,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.03  ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2558 ตอ่ท่ีประชมุ 

 
นายวรพงษ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

3 ทา่น คอื  
1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389    หรือ 
2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803  หรือ   
3. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    

              จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2558 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
2,720,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชี 2,240,000 บาท ท่ีผู้สอบบญัชีได้รับในปี 2557   
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ (ไมแ่จ้งช่ือ) สอบถามสาเหตขุองคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 ซึ่งสงูกวา่ปี 2557 คอ่นข้างมาก 
 
นายอคัรเดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ชีแ้จงว่า ค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 จํานวน 2,240,000 บาท เป็น

ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึง่มี 4 บริษัท  สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 จํานวน 2,720,000 บาท มีบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้อีก 2 บริษัท รวมทัง้สิน้ 6 บริษัท ในสว่นของฐิตกิร คา่สอบบญัชีเพ่ิมขึน้ 120,000 บาท สว่นที่เหลือเป็นของ
บริษัทยอ่ย   

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 
 
นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติ

เห็นด้วย 416,926,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 5389 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2558 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 2,720,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย     1,156,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.28 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง      -ไมม่ี- 
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วาระที่ 8  พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ท่ีประชมุ 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัจิาก
ทีป่ระชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2555 นัน้ บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้วบางสว่น ปัจจุบนัมีวงเงินหุ้นกู้ คงเหลือ 1,010 ล้านบาท 
เนื่องจากวงเงินที่เหลอืไมเ่หมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั จึงขอยกเลิกวงเงินดงักลา่ว และขออนมุตัิวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท สาํหรับรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสาร
ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวสิทุธ์ิ  ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ ทีม่ีอยู่เดิม 2,000 ล้านบาท 
ซึง่ยงัใช้ไมค่รบ ในขณะเดยีวกนับริษัทปลอ่ยสนิเช่ือลดลง แตท่างคณะกรรมต้องการขอวงเงินกู้ เพ่ิม อยากทราบถงึวตัถปุระสงค์
เพ่ือจะนําไปให้สนิเช่ือเพ่ิม หรือนําไปไว้สาํรองในอนาคต เพ่ือรองรับอตัราดอกเบีย้ท่ีอาจจะสงูขึน้ 

สาํหรับในบริษัทยอ่ยท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางบริษัทได้เตรียมเร่ือง
เงินทนุอยา่งไรบ้าง 

น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงวา่  ทางบริษัทประสงค์จะยกเลกิวงเงินเกา่ แล้วตัง้วงเงินใหมข่ึน้มาแทน เพื่อป้องกนัการสบัสนของ
ข้อมลู ซึ่งวงเงินใหมท่ี่ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุนัน้มีมลูคา่เทา่เดิม ในขณะเดียวกนัไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วงเงินดงักลา่วให้
หมดภายใน 1 ปี ซึง่หากใช้ไมห่มดก็สามารถนําไปใช้ในวาระตอ่ไปได้ 

สว่นเร่ืองบริษัทในต่างประเทศซึ่งเร่ิมเปิดไปเมื่อปีก่อน ทัง้ 2 แห่ง นัน้ ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทางบริษัทยงัคงปลอ่ยสินเชื่อไม่มากนกั  เนือ่งจากตลาดรวมของลาวมีขนาดไมใ่หญ่  สว่นราชอารณาจกัรกมัพชูา การปลอ่ย
สนิเช่ือคอ่นข้างไปได้ด ีการปลอ่ยสนิเช่ือไมส่งูมาก แต่ยอดเก็บเงินได้เกือบ 100% สาํหรับเงินทนุหมนุเวียนในตา่งประเทศ ทาง
บริษัทได้ให้บริษัทยอ่ยกู้ เงินในประเทศนัน้ๆ เพ่ือใช้หมนุเวยีนในธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเติบโตได้ดี 
เนื่องจากฐานรายได้ยังอยู่ในระดับตํ่าและมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ จะมีสงูขึน้เร่ือยๆ 

นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าการขออนมุตัิวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 
กฎหมายระบไุว้หรือไมว่า่ต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด  และในการขอยกเลิกวงเงินเก่าในครัง้นี ้ไม่ได้ระบไุว้ในวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการเพ่ิมวาระขึน้มาใหม ่สามารถทําได้หรือไม ่

น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงว่า  วงเงินที่ได้รับการอนุมตัินัน้ ไม่มีการหมดอาย ุแต่เป็นการทําเพื่อป้องกนัความสบัสนในการ
ออกจําหนา่ยหุ้นกู้  และชําระคืน จึงขออนมุตัิยกเลกิวงเงินเก่า และตัง้วงเงินใหมข่ึน้มาแทน  ในทางปฏิบตับิริษัทสามารถแจ้งใน
ท่ีประชมุได้เลยวา่วงเงินทีข่อตัง้ขึน้ใหม่นัน้ เป็นการทดแทนวงเงินเดิมซึ่งจะขอยกเลิก แต่เพือ่ความชดัเจนหากมีกรณีเช่นนีใ้น
คราวต่อไป บริษัทจะระบุในวาระการประชุมให้ชดัเจนว่าเป็นการขออนมุตัิยกเลิกวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอยู่เดิม และขอตัง้
วงเงินขึน้ใหม ่

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติ

 

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสยีงเกินสามในสี ่อนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้  วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย 417,943,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ไมเ่ห็นด้วย        -ไมม่ี-     

  

งดออกเสยีง        140,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.03 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม กล่าวชมเชยบริษัทว่าจัดการประชุมได้อย่าง
เรียบร้อย  โดยคณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียง  และคณุประพล  ได้อธิบายและชีแ้จงถึงภาพรวมของ
บริษัทได้อยา่งชดัเจน และมีคําถามท่ีต้องการให้ทางผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 1. รายได้อ่ืนๆ ของบริษัท คืออะไร 
 2. บริษัทมีสนใจและคิดเห็นอยา่งไรกบัธุรกิจ Car for Cash และ Personal Loans 
 3. บริษัทเตรียมความพร้อมอยา่งไรกบัการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมกีารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 

 นายประพล  แจ้งเร่ืองรายได้ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทว่า มาจากค่าบริการต่อทะเบียน, ต่อ พ.ร.บ., ดอกเบีย้ลา่ช้า 
และหนีส้ญูรับคนื เป็นต้น 

สําหรับเร่ือง Personal Loans จะมีลกัษณะคล้ายกับ Nano Finance ซึ่งทางบริษัทเตรียมดําเนินการยื่นขอ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนีม้ีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี 36% และให้สินเช่ือได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งน่าสนใจกว่า 
Personal Loans ท่ีมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี 28% สว่นธุรกิจ Car for Cash ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาราคารถมือสองค่อนข้างผนัผวน
ธุรกิจ Refinance ก็ได้รับผลกระทบเน่ืองจากราคารถลดลง จึงทําให้หลกัประกนัไมคุ่้มคา่ แตใ่นขณะนีร้าคารถตกลง น่าจะทรง
ตวัแล้ว ความเสีย่งนา่จะลดลง ดงันัน้จึงเป็นอีกหนึง่ธุรกิจบริษัทให้ความสนใจ 

น.ส.ปฐมา  ชีแ้จงคําถามเร่ืองอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีคาดการณ์วา่จะปรับตวัสงูขึน้ในเร็วๆ นี ้
ว่าเป็นเร่ืองที่คาดการณ์ได้ยาก สําหรับการเตรียมความพร้อมของบริษัทนัน้ หากอตัราดอกเบีย้ไม่สงูมากทางบริษัทจะกู้ เงิน
ระยะยาว และสถานการณ์ในประเทศปัจจบุนัหนีค้รัวเรือนคอ่นข้างสงู สภาวะท่ีจะขยายพอร์ตสนิเช่ือยงัไมม่าก บริษัทคงยงัไม่
สาํรองเงินทนุไว้มาก โดยจะรักษาระดบัต้นทนุไว้ให้อยูป่ระมาณ 4% 

นายประพล กลา่วเสริมว่า สินเชื่อรถจกัรยานยนต์ของบริษัททีม่ีอยู่ 87% โดยปกติใช้ระยะ 2 ปี สว่นเงินกู้ ระยะยาว
ของบริษัทนัน้ มีระยะเวลาตัง้แต่ 2-5 ปี เมือ่เทียบแล้วการกู้ ยืมของบริษัทมีระยะยาวกว่าการปลอ่ยสินเชื่อ ดงันัน้ความเสี่ยง
ทางด้านระยะเวลากู้ เงินกบัการปลอ่ยเงินกู้จงึไมม่ ี(Mis Match) สาํหรับบริษัทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E) 1.2 เทา่ ซึ่งบริษัท
มีฐานทนุมาก และมีเงินกู้ ระยะยาวอยูป่ระมาณ 70% ในเร่ืองของความเสีย่งและความผนัผวนของดอกเบีย้บริษัทได้มีการดแูล
เป็นพิเศษ  

นายอน ุว่องสารกิจ  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงกลยทุธ์ในการคดัเลือกพนกังาน ว่ามีการพิจารณา
อย่างไรให้ได้พนกังานทีม่ีความคณุภาพ มีแรงจูงใจอย่างไรทีจ่ะให้อยู่กบับริษัทได้นาน  และการเพิม่อตัราพนกังานเป็นแผน
เร่งดว่นหรือคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

นายประพล  ชีแ้จงว่า บริษัทมีการปรับเร่ืองโครงสร้างรายได้ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ และทํางานกนัอย่างเป็นครอบครัว 
ตลอดจนหาเคร่ืองมือและระบบตา่งๆ เพ่ือรองรับกบังาน สว่นการเพิม่อตัรากําลงัคนนัน้ ทางบริษัทพยายามเตรียมพร้อมเร่ือง
บคุลากรอยูเ่สมอ 

น.ส.รตวรรณ เรืองกลิน่  ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หลงัจากที่
บริษัทได้ดําเนินการเปิดบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ 2 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ยงัมีโครงการเปิดเพิ่มที่ประเทศอื่นๆ อีกหรือไม ่
และในปัจจบุนัทางบริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ไมท่ราบวา่มนีโยบายอยา่งไรบ้าง 
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นายประพล  ชีแ้จงว่า บริษัทมีความสนใจทีจ่ะลงทุนในประเทศอื่นๆ ด้วย และได้ไปสํารวจมาบ้างแล้ว แต่ขอยงัไม่
ระบชุดัเจน  สําหรับเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน่นัน้ บริษัทให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ และอยู่ในระหว่างศึกษาแนวทาง เพราะ
ทราบดวีา่การคอร์รัปชัน่ไมเ่ป็นผลดตีอ่สงัคมแนน่อน และในอนาคตจะมกีารดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งแนน่อน 

นายเอือ้ อปัุชฌาย์  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ 

1. ขอทราบรายละเอียดของการเปิดบริษัทใหมเ่พ่ือประกอบธุรกิจ Nano Finance เพราะเกรงจะกระทบกบัคา่ใช้จา่ย 
2. ธรุกิจในกมัพชูาเป็นอยา่งไรบ้าง เพราะทราบมาวา่คูแ่ขง่ของบริษัททําสญัญาเป็นผู้แทนจําหนา่ยแตเ่พียงผู้ เดยีว 
3. สถิติการจําหน่ายรถของกรมการขนสง่ทางบกเพิ่มขึน้ 10% อยากทราบว่าตลาดรวมดีขึน้ ในสว่นของบริษัทดีขึน้

ด้วยหรือไม ่ด้านสนิเช่ือ และ NPL เป็นอยา่งไรบ้าง 
4. จากงบการเงินของบริษัทคูแ่ขง่ มีการบนัทึกรายการขาดทนุจากรถยึด และในช่วงปลายปีบริษัทมีรถยึดคงค้างอยู ่

อยากทราบวา่ในไตรมาส 1 ปี 2558  มีรถยดึเพิ่มขึน้อีกหรือไม ่
 
นายประพล  ชีแ้จงเร่ืองการประกอบธุรกิจ Nano Finance ว่าต้องจดัตัง้บริษัทขึน้มาใหม ่แต่คงไม่กระทบกบัต้นทนุ

มากนกั เพราะเป็นต้นทนุของบริษัทในเครือ และใช้ฐานลกูค้าในชว่งท่ีผา่นมาประมาณ 3 ล้านราย และคดัลกูค้ามาเพือ่ดวู่าจะ
ให้บริการอยา่งไรตอ่ไป 

สว่นเร่ืองธรุกิจในกมัพชูา ก็นา่จะเป็นกรณีพิเศษสาํหรับผู้แทนจําหนา่ยบางราย ซึง่บริษัทได้เปิดดําเนินการแล้วตัง้แต่
ปี 2557 และตวัเลขของบริษัทก็ปรับตวัสงูและดีขึน้เร่ือยๆ 

ด้านยอดจําหนา่ยรวมท่ีเพิ่มขึน้ นา่จะเป็นผลจากการ ในปี 2557 มีการปิดสถานที่ราชการ ทําให้การจดทะเบียนลดลง
เป็นพิเศษ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนในช่วงต้นปี 2558 มีอตัราเติบโตที่สงู ประกอบกับความต้องการในประเทศเพ่ิมสูงขึน้
ตามลาํดบั สาํหรับนโยบายการให้สนิเชือ่ของบริษัทนัน้ยงัคงให้ความเข้มงวดอยู่  สว่นด้าน NPL บริษัทยงัรักษาอยู่ในระดบัไม่
สงูนกั ด้านการเก็บเงินของบริษัทก็ดีขึน้ตามลําดบั แต่การขยายตวัของพอร์ตเช่าซือ้บริษัท น่าจะอยู่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2558 ในช่วงคร่ึงปีแรกคงจะมีการตดัหนีส้ญูเพ่ิมอีกบ้าง 

ในด้านรถยดึ ทางบริษัทได้ดาํเนินการเคลยีร์รถยดึเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ในขณะนีม้ีเข้ามาไมม่าก และบริษัทได้เร่งระบาย
รถรุ่นเก่าออกไป เนื่องจากช่วง 2 ปีกอ่นหน้านีม้รีถใหมอ่อกมาประมาณ 30 รุ่น  ดงันัน้บริษัทจงึไมม่คีวามกดดนัในเร่ืองรถยดึ    

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอืน่หรือสอบถามเพิม่เติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุมและ

ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
 
     

 
 
          

 
 
______________________________________                                                                              

                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายวชิยั สรุนคัครินทร์ และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน           

 



     

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น   

  

   

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            

(ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2550 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์  2550 ไดก้าํหนดรูปแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้     

3 แบบ คือ 

 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้                   

 

 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้สาํหรับผู ้

ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพื่อมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามที่กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพ่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม

ในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

                       ……………………………   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

         

                     เขียนท่ี.………………………...……….……………………………. 

                     วนัท่ี………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 (1) ข้าพเจ้า…….………………………………………………………………………..สญัชาติ………………………….

อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

อําเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย์…………….. ………… 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิตกิร                              จํากดั (มหาชน)    

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

       หุ้นบริุมสทิธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์........................................... 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ในวนัอังคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น.    ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ



หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

…………………………….                                (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

         

  

                     เขียนท่ี.………………………...……….……………………………. 

                     วนัท่ี………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 (1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

อําเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย์…………… ………… 
 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิตกิร                               จํากดั (มหาชน)    

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

       หุ้นบริุมสทิธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์...........................................   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2558 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

 

                               

               

วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายรักสนิท  พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        4. ช่ือกรรมการ         นายประพล พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 9  เร่ือง พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

              

วาระท่ี 10  เร่ือง พจิารณาและอนุมัตเิพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

บริคณห์สนธิ ข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 11  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 

5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

                 วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

     วาระท่ี............................. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                       ช่ือกรรมการ ..................................................................................................        

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ.................................................................................................. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

         ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

   

 

    



หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                                                   แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

                         ………………………………                   

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

                     เขียนท่ี.………………………...……….……………………………. 

                     วนัท่ี………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 (1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ่้านเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

อําเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย์…………… ………… 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ....................................................................................... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                  ฐิตกิร                                       จํากดั (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

       หุ้นบริุมสทิธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ้่านเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย์.................................  หรือ 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์...........................................   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

                หุ้นสามญั ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง 

                หุ้นบริุมสทิธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................ เสียง 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 



หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                

                                      

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2558 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

           

               

                

วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

              เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ         นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง        

                       2. ช่ือกรรมการ         นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง        

                       3. ช่ือกรรมการ         นายรักสนิท  พรประภา 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง        

        4. ช่ือกรรมการ         นายประพล พรประภา  

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง        

                      

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                                                              

                                             เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                             เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 9  เร่ือง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                             เหน็ด้วย...................เสียง ไม่เหน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

              

วาระท่ี 10  เร่ือง พจิารณาและอนุมัตเิพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

บริคณห์สนธิ ข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                             เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

         

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 11  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                             เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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



หน้า 4 ของจํานวน 6 หน้า 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้ในเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคาร ท่ี  26 เมษายน  2559  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 

5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

                 วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

 วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เร่ือง .......................................................................................   

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 

 

     วาระท่ี............................. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                       ช่ือกรรมการ ..................................................................................................        

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          

                      ช่ือกรรมการ.................................................................................................. 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

                      ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

              เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

                       ช่ือกรรมการ………………………………………………………………………. 

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1.ช่ือ                                       นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอสิระ 

อาย ุ                                                 58 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago 

                                                         Graduate School of Business 

              บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

           วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการอบรม             วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่าย  

                                                        ตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                            หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                         Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

               Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงนิไทย      

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          ไมม่ี 

ประสบการณ์               

บริษัทจดทะเบียน   ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 

                                                                                      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ  ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

ปัจจบุนั     กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมรา

ชปูถมัป์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 

 (มอสน.) 

    อดีต      กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธุรกิจ  

      องคก์ารจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

    อดีต  กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

      บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

    อดีต  รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการตรวจสอบ 

      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    อดีต  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทเงนิทนุหลกัทรัพย์ สนิเอเชีย จํากดั 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
จะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              23 เมษายน 2556 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    3 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

2.ช่ือ                                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ตําแหน่งปัจจุบนั              กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                  69 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลกัสตูรการอบรม             ไมม่ี 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา          ไม่มี 

ประสบการณ์    

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

          ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จํากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้       กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
 จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

 นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

 ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

การถือหุ้นในบริษัท                             -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                               8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     1 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้  
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

3.ช่ือ                                      นายรักสนิท พรประภา 

ตําแหน่งปัจจบุนั            กรรมการ 

อาย ุ                                                 69 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปริญญาตรีบญัชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,  

           CA., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 67 / 2550  

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน 

บริษัทจดทะเบียน              ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)                                     

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ             ปี 2530-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

            ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                                                  ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สนิพล จํากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายรักสนิท  พรประภา

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 9,450,000 หุ้น   คดิเป็น 1.89 % ของหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก 6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     13 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายรักสนิท  พรประภา -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

 หมายเหต ุ: เน่ืองจากคณุรักสนิท พรประภา ป่วย จงึไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผา่นมาได้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายประพล พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั            กรรมการ 

 อาย ุ                                                42 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                              B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP)  

          รุ่นท่ี 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7, สถาบนัวทิยาการการค้า 

              หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) 

             สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

          หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 54 / 2549  

                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

           หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นท่ี 1/2551  

           สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประสบการณ์ 

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)    

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงนิทนัใจ จํากดั 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

             ปี 2554-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั 

            ปี 2550-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั                                      

                                              ปี 2544-ปัจจบุนั   กรรมการ,รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั  

            ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั 

                                               ปี 2540-2544 นกัวเิคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายประพล พรประภา

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท    

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 25,566,667 หุ้น   คดิเป็น 5.11 % ของหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                    13 ปี 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท 

กรรมการ 

นายประพล พรประภา -ไมม่ี- - 7 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ ที่มีอํานาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ทีค่วามสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา

รายการทางการค้า ทีก่ระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่

มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ ่งมีผู้ สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ทัง้นีใ้นกรณีผู้ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ที ่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือ

หุ้นในบริษัท คอื กรรมการอสิระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ ป็น ไมเ่ ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บั

บริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา 

(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบ

บญัชี หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/

ขายวตัถดุบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ ยืม

เงนิหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาด

ของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

ไมม่ี 
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หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัติวงเงนิในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้งต้นดังต่อไปนี ้ 

       

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวยีนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดาํเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคนืเงินกู้  และ/หรือไถถ่อนหุ้นกู้  

         ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบชืุ่อผู้ ถือหรือไม่ระบชืุ่อผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลกัประกนั

หรือไม่มีหลกัประกันและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด

ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

         สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                       มูลค่าหุ้นกู้  : วงเงินไม่เกิน 2,200 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท 

จํานวนดงักลา่ว 

       อายุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชน

ทัว่ไป และนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย

ใหญ่ในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ ในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

       การไถ่ถอนก่อนกําหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด 

รวมทัง้การซือ้คนืหุ้นกู้  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

      อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของ

หุ้นกู้  ท่ีได้ออกในคราวนัน้  

     อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีค่ณะกรรมการได้มอบหมาย มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 

1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้ อายุ การไถ่

ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกบัการเสนอขาย ซึ่ง

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด ในกรณีที่

จะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมลู ยื่น

เอกสาร หลกัฐาน กบัสํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามท่ีเห็น

ควร    



เอกสารแนบสาํหรับวาระท่ี 9 

 

1 

 

 

 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท  (เดมิ) แก้ไขเป็น 

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละเทา่ๆ กนั 

และต้องใช้เงินจนเตม็มลูคา่หุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอ

หกักลบลบหนีก้ับบริษัทไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท

ปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้ นใหม่เพื่อชําระหนีแ้ก่

เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ โดยมติของที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตาม

วรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทมีสทิธิจะออกหุ้นกู้ทกุประเภทหรือใบสําคญัแสดง

สทิธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

 

 

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูค่าหุ้นละเท่าๆ กัน 

และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ

ออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชําระค่าหุ้นเต็ม

มูลค่าแล้ว เพราะบคุคลนัน้เป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตวั

เงิน หรือให้หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ

วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือ

หุ่นจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้

ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การ

พาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

 

 ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอหกักลบ

ลบหนีก้ับบริษัทไม่ได้ ทัง้ นี  ้เ ว้นแต่ในกรณีที ่บริษัทปรับ

โครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้าม

โครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตาม

วรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้ นกู้ ทุกประเภท หุ้นบุริมสิทธิ  หรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดทีก่ฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต และการแปลง

สภาพหุน้บริุมสิทธิเป็นหุน้สามญั ให้ดําเนินการภายใต้บงัคบั

บทบญัญติัของกฎหมาย” 

 “ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้น

ของบริษัทเอง ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคนืจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง  

      ไม่เหน็ด้วยกบัมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่   

      อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที ่   

      เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  

      และสิทธิในการรับเงินปันผลเน่ืองจากผู้ ถือ 

      หุ้นท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับ 

      ความเป็นธรรม 

“ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของ

บริษัทเอง ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง  

      ไม่เหน็ด้วยกบัมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่   

      อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ี    

      เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  

      และสิทธิในการรับเงินปันผลเน่ืองจากผู้ ถือ 

      หุ้นท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับ 

      ความเป็นธรรม 
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ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท  (เดมิ) แก้ไขเป็น 

               (2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ  

                     บริหารทางการเงนิ ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไร 

                     สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้  

                     หุ้นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทาง 

                     การเงิน  

 

ทัง้นี ้ หุ้ นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์

ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นและไม่มี

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ

สิทธิในการรับเงินปันผล  

 

ในกรณี ที ่บ ริ ษัท ซื อ้หุ้ น คืน เ พื ่อการ

บริหารทางการเงินตามข้อ (2) หาก

จํานวนหุ้ นที่ซือ้คืนเกินร้อยละสิบของ

ทุนชําระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนดําเนินการ และ

จะต้องซือ้คืนภายในหนึ่งปี นับแต่วนัท่ี

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ใน

กรณีจํานวนหุ้นที่ซือ้คืนไม่เกินร้อยละ

สิบของทนุชําระแล้ว ให้คณะกรรมการ

ของบริษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติซือ้

หุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   

 

บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซือ้คืนตามเงื่อนไข

และระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่

สามารถจําหน่ายหุ้ นที่บริษัทซือ้คืนภายในระยะเวลาที่

กําหนด บริษัทดําเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นจดทะเบียน

ส่วนที่จําหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด” 

               (2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ  

                     บริหารทางการเงนิ ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไร 

                     สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้  

                     หุ้นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทาง 

                     การเงิน  

 

 

ทัง้นี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือ

หุน้และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับ

เงินปันผล 

 

 

การซ้ือหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซ้ือหุ้นคืนในจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 

10 ของทนุชําระแล้ว ใหเ้ป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซือ้คืนตามเงื่อนไข

และระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่ริษัทไม่

สามารถจําหน่ายหุ้ นที ่บริษัทซือ้คืนภายในระยะเวลาที ่

กําหนด บริษัทดําเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน

ส่วนที ่จําหน่ายไม่ได้ตามเงื ่อนไขและวิธีการที ่กฎหมาย

กําหนด” 
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      การพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์   

 

เดมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท มีทัง้หมด 34 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลมุกิจการท่ีอาจดําเนินการในอนาคต 

จงึขอเพิ่มเตมิ วตัถปุระสงค์ของบริษัท อีก 2 ข้อ ดงันี ้ 

             ข้อ 35. ประกอบธรุกิจการรับซือ้ขายฝาก ทรัพย์สนิ 

             ข้อ 36. ประกอบธุรกิจจัดตัง้และดําเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสําหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย                                     

วา่ด้วยการขนสง่ทางบก หรือตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์รวมถึงรถจกัรยานยนต์ 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                 
1. ช่ือ - นามสกุล                      นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอัิปสร 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                75 ปี 

ท่ีอยู่             130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ 

                                                        สวนหลวง กทม. 10250 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

             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 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ          หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  

         (ACP) รุ่นท่ี 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 91 / 2554 

                                  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา        ไม่มี 

ประวตักิารทํางาน        

บริษัทจดทะเบียน                      ปี 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

          ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ               ปี 2550-2552               กรรมการมลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสิน                                                             

          ปี 2546-2548    กรรมการ ธนาคารออมสิน 

          ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  MMP Corporation 

                                                      ปี 2508-2544         อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

                                                                                           จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                           20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                    6 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร -ไมม่ี- - 1 แหง่ -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระ          -ไมม่ี- (ยกเว้น วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                                        

2. ช่ือ - นามสกุล                       นายทวีป ชาติธํารง 

ประเภทกรรมการ             กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 67 ปี 

ท่ีอยู่              317/4 เอกมยั 19 ถ.สขุมุวทิ 63 คลองตนัเหนือ 

                                                        เขตวฒันา กทม. 10110 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              MBA Quantitative Methods, St. Johns University 

                                                             B.A. Mathematics, University of Oregon                                                       

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 83/ 2553 

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา        ไม่มี 

 ประวตักิารทํางาน     

บริษัทจดทะเบียน                              ปี 2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                                       กรรมการ  บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

                          ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

              ปี 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ                ปี 2549-2552               Advisor to the President, Bank Thai Plc.                  

          ปี 2548-2552       Director, BT Securities Co., Ltd            

 การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            10 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                     7 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายทวีป ชาตธํิารง -ไมม่ี- - -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระ          -ไมม่ี- (ยกเว้น วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                 

3. ช่ือ - นามสกุล                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 69 ปี 

ที่อยู่                                                 214 หมู่บ้านเลคไซด์ วลิล่า 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           ไมม่ี 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน           

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                    1 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ          -ไมม่ี- (ยกเว้น วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายวบูิลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ , กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 58 ปี 

ที่อยู่                                                 108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago 

                                                        Graduate School of Business 

             บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา         ไม่มี 

ประวตักิารทํางาน 

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                   บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุารี  

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ 

                   องคก์ารจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

   

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

การถือหุ้นในบริษัท                           -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    3 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระ          -ไมม่ี- (ยกเว้น วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

      

 

 



1 

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม

 

   

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)  

• 
         

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้มอบฉนัทะและ 

   ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

        

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน   

   นิตบิคุคล 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                              -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                              -  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้ มีอํานาจลงนามแทน 

   นิตบิคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง 

                              -  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

• 
       

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  หนงัสือเดนิทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

       

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สําเนาหนงัสือเดนิทาง ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

   ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
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 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                            -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                            -  สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรอง 

                                สําเนาถกูต้อง 

                           -   หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

 ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล  

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวธีิการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรับทราบก่อนเข้า

สูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นบั 1 หุ้นเป็นหนึง่เสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เหน็ด้วยหรืองดออก  

                              เสียง ยกเว้น ในวาระท่ี 5

                        เสียงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ (ทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง) 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล กําหนดให้มีการเก็บบตัรลงคะแนน  

- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

คดัค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติ

คดัค้านหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ 

และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออก

เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชมุมีมตใิห้

อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็น

เอกฉนัท์ให้อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้

ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมตคิดัค้าน

หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ทางบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีคดัค้านหรืองด

ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว   

-     ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนํา

การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวมไว้ล่วงหน้า

ในชณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ

ฉนัทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และนําคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวข้างต้น 
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ข้อบงัคบับริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 34.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีเ่ดอืน

นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

              การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 

             คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น  

รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า

คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นบัแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อ 35.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที ่วัน 

เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจน

วา่เป็นเร่ืองจะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตัิ หรือเพือ่พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ข้อ 36.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่

การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

ข้อ 37.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย

กวา่ยี่สบิห้าคน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

การประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้จนล่วงเวลานดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือ

หุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แกบ่คุคลอ่ืน 

 ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค)  การทํา แก้ไขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ง)  การแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 จ)  การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 40.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบักิจการของบริษัทท่ีได้จดัการไปใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้าม)ี 

4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

6) กิจการอ่ืนๆ 
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