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ท่ี TK.013/2560       วนัท่ี 2 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

  2. รายงานประจําปี 2559 

  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. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

7. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ 

8. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

 ในวนัพธุ ท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

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

 

วาระท่ี 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ 

 : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจําปี 2559  

 : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามท่ีปรากฏใน 

 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559  

 : เหน็สมควรรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการ 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html�
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วาระท่ี 3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบริษัทฯ ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดย 

 : งบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2559 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ววา่ถกูต้อง  โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

รายได้รวม 

กําไรสทุธิ 

กําไรตอ่หุ้น 

8,611.4 ล้านบาท 

4,061.5 ล้านบาท 

3,371.3 ล้านบาท 

429.7  ล้านบาท 

0.86  บาท/หุ้น 

8,283.7 ล้านบาท 

3,962.4 ล้านบาท 

3,394.1 ล้านบาท 

  408.3 ล้านบาท 

0.82 บาท/หุ้น 

         โดยมีรายละเอียดตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระท่ี 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 423.0 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

                  ของบริษัทฯ กําหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิได้ของบริษัท ดงันัน้   

                  บริษัท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 

 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคดิเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 53.2 

 ของกําไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 225 ล้านบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัศกุร์ ท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกั 

การโอนหุ้นในวนัจนัทร์ ท่ี 13 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงนิปันผล ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2559 และปี 2558 ดงันี ้                           

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 423.0 ล้านบาท 500.2 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.45 บาท 0.40 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 225 ล้านบาท 200.0 ล้านบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 53.2 ร้อยละ 40.0 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุ้น 

 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 53.2 ของกําไรสทุธิ  

                   (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษี เงนิได้ของบริษัทซึง่เป็น

                   จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ โดยกําหนด 

 

วาระท่ี 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล

 ข้อ 18 ซึง่กําหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวน 

 :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1.     ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.     นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ 

3.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

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

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ

ให้เลือกตัง้กรรมการ 3 ทา่น ท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบด้วย 
1.     ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.     นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ 

3.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5)   

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้ กรรมการทีต้่องออกตามวาระจํานวน 3 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

นีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ววา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
วาระท่ี 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ความเป็นมาและเหตผุล

   จากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกําไรของ 

 :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลัน่กรองและพจิารณา อย่างละเอียดถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ โดยเปรียบเทียบอ้างองิ 

    บริษัท เหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 

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 2560 

 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  

        ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

วาระท่ี 7 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ได้ให้ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

              หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพศิษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั  

    ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2560  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจํานวน 3,160,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

ปี 2559 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ี 3,050,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้ 

 เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี  

 2560 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบริษัทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 3 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2559)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425 หรือ        

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     
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ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 

                 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

                 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงนิ                  

                 3,160,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                 3,050,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2559 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 (จ่ายจริง) 

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

 คา่สอบบญัชี    คา่บริการอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บริการอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 1,260,000 - 1,160,000 - 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,900,000 - 1,890,000 - 

รวม 3,160,000 - 3,050,000 - 

 

  วาระท่ี 8 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเร่ืองใดเข้าพิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรให้จดัวาระการประชมุนีไ้ว้ในกรณีมีผู้ ต้องการ  

 

 อนึง่ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ 

ท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัจนัทร์ ท่ี 13 

มีนาคม 2560 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน        
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมา

พร้อมกันนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2560 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ และเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น หากมีคําถามท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเร่ิมประชุม 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.025/2559 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 

 
 

ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทัง้หมด ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้สอบบญัชี และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย เข้าประชมุ ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวปี ชาตธํิารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.     นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ และรักษาการ CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 10.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 11.  นางสาวเพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จดัการฝ่ายบริหารธุรกิจ 
   เช่าซือ้ 2 

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
2. นายพิสิฎฐ์ เปลีย่มทรัพย์        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี ้

           พิเศษ โซน 1 
3. นางสภุชัฌา ทวีรักษ์         กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย เข้าร่วมประชมุ นายอาคม พวับณัฑิตกลุ ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุอไุร วยัอศัว  



  

                   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 
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 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมือ่วนัท่ี 5 เมษายน 2559 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 8 มนีาคม 2559 
 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเมือ่สิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 88 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 413,082,349 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.62 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 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 ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่
ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากบับริเวณท่ี
ขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยและจะ
นบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงเพือ่นํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่ได้ยกมือในทีป่ระชุมมีมติอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ  

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
21 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2558 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ผี ู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 91 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 414,405,249 หุ้น    

มติ

เห็นด้วย 414,405,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 21 
เมษายน 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 ซึ่งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
18 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2558 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2558 มียอดจําหน่าย 1,671,237 คนั ลดลง 1.6% จาก 1,699,218 คนั ในปี 2557 
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2559 มียอดจําหน่าย 454,333 คนั ลดลง 4.9% เมือ่เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มียอดจําหน่าย 
477,934 คนั 

สาํหรับปี 2559 ผู้ผลติรายใหญ่คาดวา่จะมียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 1,700,000 คนั ซึ่งจะเพิ่มขึน้ประมาณ 
1.7% จากปี 2558 โดยในปี 2559 ตลาดรถจกัรยานยนต์นา่จะโตขึน้เลก็น้อย หลงัจากที่ลดลงอยา่งตอ่เนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี 
 ในปี 2558 มียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์รายเดือนสงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2557 เป็นเวลา 6 เดือน โดยมียอด
จําหนา่ยเพ่ิมขึน้และลดลงสลบักนั สาํหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 มีเพียงเดือนมกราคม เดือนเดียวท่ีมียอดจําหน่ายสงู
กวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภยัแล้งท่ีเกิดขึน้มาอยา่งตอ่เนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และในปีนีค้าดว่า
น่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมา ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 
เน่ืองมาจากราคานํา้มนัโลกมีการปรับตวัลงอยา่งมาก  
 สว่นยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัง้แตป่ี  2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น
การซือ้เงินสด หรือเช่าซือ้ เนือ่งจากกรมการขนสง่ทางบกไม่ได้จําแนกประเภทข้อมลู สาํหรับยอดจําหน่ายในปี 2558 ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ิมขึน้ 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 รถจักรยานยนต์ทีม่ียอดจําหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ 
Automatic สาํหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตัง้แต่ 150 CC ขึน้ไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึน้และมี
ยอดจําหนา่ยสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา เนื่องจากผู้ผลติจากประเทศญ่ีปุ่ นและยโุรป เข้ามาผลติในประเทศไทยมากขึน้ในช่วงหลายปี
ท่ีผา่นมา 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2558 Scooter มีสดัสว่นลดลงเป็น 35% จาก 39% ในปี 2557 และ
รถครอบครัวมีสดัสว่นลดลงเป็น 46% จาก 50% ในปี 2557 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike นัน้ มีสดัสว่นเพ่ิมขึน้
อยา่งชดัเจนเป็น 17% จาก 11% ในปี 2557 เนื่องจากมีฐานการผลติจากประเทศญ่ีปุ่ นและยโุรป เข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ 

ตลาดรถยนต์    
 ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคนัแรก ตลาดรวมรถยนต์ทําสถิติสงูสดุท่ี 1,434,669 คนั และเมื่อได้มีการสง่มอบ
รถยนต์คนัแรกสว่นใหญ่เสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจําหนา่ยรถยนต์ก็ลดลงอยา่งตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนั โดยในปี 2558 
มยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ 799,632 คนั ลดลง 9.3% เมือ่เทียบกบัปี 2557 ที่มียอดจําหนา่ย 881,832 คนั สาํหรับในปี 2559 ผู้ผลติ
คาดการณ์วา่ยอดจําหนา่ยนา่จะอยูที่่ราว 720,000 คนั สาํหรับตลาดรถยนต์ในปีนีน้า่จะยงัไมฟื่น้ตวั เน่ืองจากการปลอ่ยสนิเช่ือ
จะใช้เวลาในการผอ่นประมาณ 5 ปี ดงันัน้รถยนต์ท่ีจําหนา่ยในปี 2555 และ 2556 จะผอ่นชําระหมด และคาดวา่ผู้บริโภคจะ
เร่ิมซือ้รถยนต์คนัใหมไ่ด้ตัง้แตปี่ 2560 – 2561 เป็นต้นไป 
 ยอดจําหนา่ยรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา 30 เดือน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2556 ถึง
เดอืนตลุาคม 2558  โดยในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2558  ยอดจําหนา่ยรายเดือนมีการปรับตวัสงูขึน้ ซึ่งเป็นผล
มาจากปรับขึน้ภาษีสรรพสามติรถยนต์ในปี 2559 ดงันัน้ผู้บริโภคจงึเร่งการซือ้ก่อนท่ีภาษีใหมจ่ะมผีล จากนัน้ในเดอืนมกราคม 
และกมุภาพนัธ์ 2559 ยอดจําหนา่ยรถยนต์ก็กลบัมาลดลงเช่นเดิม 

ในปี 2558 บริษัทฯ มกีารขยายสาขาเพ่ิมขึน้ 2 สาขา คอื สาขาแมส่อด จงัหวดัตาก ซึ่งทางรัฐบาลได้จดัตัง้ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และสาขาทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ โดยมีสาขารวมทัง้สิน้ 92 สาขา ครอบคลมุ 54 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
และคาดวา่ในปี 2559 จะขยายสาขาเพ่ิมประมาณ 3–4 สาขา 
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มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมสีนิทรัพย์รวม 8,284 ล้านบาท  เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมีมลูคา่ 7,252 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 
2557 อยูท่ี่ 7,768 ล้านบาท ลดลง 6.6% ซึง่ใกล้เคียงกบัตลาดรถจกัรยานยนต์ที่หดตวัลงประมาณ 4.9% เป็นผลสืบเนือ่งจาก
การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื ่อและการเร่งตัดหนีสู้ญในลูกค้าทีม่ีโอกาสเกิดหนีเ้สียได้ โดยแบ่งเป็นลูกหนีเ้ช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ 6,442 ล้านบาท หรือ  88.8% สําหรับลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 810 ล้านบาท หรือ 11.2% โดยมีสดัสว่นลกูหนีใ้น
ประเทศ 6,412 ล้านบาท หรือ 99.5% และลกูหนีต้า่งประเทศ 30 ล้านบาท หรือ 0.5% ซึ่งในระยะสัน้ลกูหนีเ้ช่าซือ้ต่างประเทศ
จะยงัไมม่นียัสาํคญักบัผลประกอบการของบริษัทมากนกั  แต่สําหรับในระยะกลาง และระยะยาวจะมีผลเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ซึ่งใน
ปัจจบุนัมบีริษัทยอ่ยอยู ่2 แหง่ คือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา ซึ่งอยู่ในระหว่างขอ
อนมุตัิเปิดเพ่ิมอีก 2 สาขา ในราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
 สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 88.8% หดตวัลง 4.8% มีลกูหนีค้้างชําระ
มากกว่า 3 เดือน 4.7% และลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีสดัสว่นอยูท่ี่ 11.2% หดตวัลง 18.9% มีลกูหนีค้้างชําระมากกว่า 3 เดือน 
9.5% เนื่องจากพอร์ทลกูหนีม้ีอตัราการขยายตวัตํา่ และการตดัหนีส้ญูทีม่ียอดหนีเ้กินกว่า 1 แสนบาท ต้องผ่านขัน้ตอนการ
ประทบัรับฟ้องจากศาล สว่นยอดหนีท่ี้เกินกวา่ 5 แสนบาท ต้องรอให้ผลการดําเนินคดีถึงท่ีสดุแล้ว จึงจะสามารถดําเนินการตดั
หนีส้ญูได้ 

 คุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อจําแนกตามการค้างชาํระ 
ลกูหนีค้้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป ในปี 2558 อยู่ท่ี 5.2% เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งอยู่ท่ี 4.9% เน่ืองจากการหดตวัลง

ของพอร์ทเชา่ซือ้ แตใ่นขณะเดยีวกนัการรับชําระเงินเป็นไปในทางท่ีดี โดยผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ตามลําดบั เร่ิมตัง้แต่
ไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นต้นมา ดงันัน้จงึอยูใ่นภาวะท่ีบริษัทสามารถควบคมุได้ 

   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 2558 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้สาํรองมีมลูคา่ 7,771 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 
518 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีที้ค้่าง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 131 ล้านบาท คิดเป็น 395.4% และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404 ล้าน
บาท มกีารตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู คดิ เป็น 128.2% ซึง่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัได้ชีแ้จงเพ่ิมเตมิตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ ถงึแม้วา่ในปัจจบุนับริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมข้อมลูเพ่ือจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่วในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสนิบน โดยบริษัทมีนโยบายชดัเจนในเร่ืองนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกนัไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานมกีารทจุริต รวมทัง้บริษัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึง่เป็นช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ได้สง่คําร้องเรียนหรือเบาะแสตา่งๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉ้อโกงในสาระท่ีสาํคญั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
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ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2558  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

 สัดส่วนของรายได้ 
 สัดส่วนของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2558 นัน้ใกล้เคียงกับปีทีผ่่านมา โดยมีรายได้หลักมาจากการเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ 73.8%  สว่นรายได้จากการเชา่ซือ้รถยนต์อยูท่ี่ 1.4% ลดลงจากปี 2557 เนือ่งจากพอร์ตเช่าซือ้รถยนต์ทีล่ดลง 
ตามลาํดบั สาํหรับรายได้อ่ืนๆ อยูท่ี่ 24.8% ซึง่มาจากหนีส้ญูรับคนื, ดอกเบีย้ลา่ช้า, คา่ตอ่ทะเบียน และอ่ืนๆ               

 รายได้ 
กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,394.1 ล้านบาท ลดลง 7.8% จาก 3,679.1 ล้านบาท ในปี 2557 

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,961.8 ล้านบาท ลดลง 14.1% จาก 3,449.1 ล้านบาท ในปี 2557 เนือ่งจากค่าใช้จ่าย
ดําเนินการลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อลดลง อีกทัง้การพิจารณาปลอ่ยสินเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด สง่ผลให้
ลกูหนีใ้นปัจจบุนัเป็นลกูหนีท่ี้มคีณุภาพดขีึน้ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิ 408.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106.1% จาก 198.1 ล้านบาท ในปี 2557 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 
0.81 บาท/หุ้น หรือเพ่ิมขึน้ 107.7% จาก 0.39 บาท จากปี 2557 โดยมจีํานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 

สินทรัพย์และหน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 8,283.7 ล้านบาท ลดลง 5.5% จาก 8,767.2 ล้านบาท ในปี 2557 

ด้านหนีส้นิรวม 3,962.4 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 4,764.6 ล้านบาท ในปี 2557   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ สิน้ปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,321.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8.0% จาก 4,002.6 ล้านบาท ในปี 2557  

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2558 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2558 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตัง้แตห่ น้า 76 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดงักลา่วผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบ
กําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ผี ู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 93 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 414,424,349 หุ้น    

มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 
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                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 

 

6 

  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทมกํีาไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 500.2 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรจํานวน 2,789.8 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่าย
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 7 มีนาคม 2559  ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่
สบิสตางค์) จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 200.0 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 
สาํหรับกําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะนําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 200.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 วา่ด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อท่ี 18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

1. นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทีต้่องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคดัเลือก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่านตาม
เอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว มรีายช่ือดงันี ้
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1. นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

จากนัน้ นายวรพงษ์  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการที่มีรายช่ือทัง้ 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 บตัรเสยี 
1 นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ 414,424,349 เสยีง 

(100.0000%) 
0 เสยีง 

(0.0000%) 
0 เสยีง 

 
0 เสยีง 

 
2 นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ 

 
414,424,349 เสยีง 

(100.0000%) 
0 เสยีง 

(0.0000%) 
0 เสยีง 

 
0 เสยีง 

 
3 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 402,249,500 เสยีง 

(97.0622%) 
 12,174,849 เสยีง 

 (2.9378%) 
 0 เสยีง 

 
0 เสยีง 

 

4 นายประพล พรประภา กรรมการ 403,088,549 เสยีง 
(97.2647%) 

 11,335,800 เสยีง 
 (2.7353%) 

 0 เสยีง 
 

0 เสยีง 
 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559                                                                                                                                                       

นายวรพงษ์ ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุให้
อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่ งเทา่กบัปี 2558 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและทีป่รึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2558 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2559 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
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การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี- 

  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2559 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 

นายวรพงษ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
3 ทา่น คอื  

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

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2559 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,050,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชี 2,720,000 บาท ท่ีผู้สอบบญัชีได้รับในปี 2558   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2559 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,050,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง -ไมม่-ี 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 

 ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2558 นัน้ บริษัทมกีารออกหุ้นกู้ ไปแล้วบางสว่น ปัจจบุนัมวีงเงินหุ้นกู้คงเหลอื 1,800 ล้านบาท และ
เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวยีน และ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดาํเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือเพ่ือ
ชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถถ่อนหุ้นกู้  จงึขออนมุตัวิงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ ในวงเงินไมเ่กิน 2,200 ล้านบาท 
รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,000 ล้านบาท สาํหรับรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้ 



  

                   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 

 

9 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่อนมุตัอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 2,200 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืเดิม 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,000 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี-     
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 

 ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ฯ  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

 นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการทบทวนข้อบงัคบัของบริษัทให้เหมาะสมและเป็นปัจจบุนั จึงขอให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท 2 ข้อ ดงันี ้

1. เพ่ือให้อํานาจกบับริษัทในการท่ีจะรับชําระคา่หุ้นด้วยทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  และในอนาคตหากบริษัทจะออกหุ้น 
บริุมสทิธิ จําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัเพื่อให้บริษัทมีอํานาจในการออกหุ้นบริุมสิทธิได้ รวมถึงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
หุ้นบริุมสทิธิด้วย (ตามข้อบงัคบัข้อ 4) 

2. เร่ืองการซือ้หุ้นคนื การท่ีข้อบงัคบัเดมิกําหนดให้ ข้อ 10 วรรค 2 และวรรค 3 ไปขึน้กบั ข้อ 10(2) ซึง่เป็นการซือ้คืน 
เพ่ือบริหารทางการเงินนัน้ จงึเป็นการกําหนดข้อบงัคบัไว้แคบกวา่ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบั
ข้อนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ตามข้อบงัคบัข้อ 10) 

โดยรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ได้แจ้งไว้ชดัเจนแล้วในเอกสารแนบของวาระนี ้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนมุตัิให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี- 
งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 

 

 



  

                   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 
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 ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ฯ  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่  10  พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 

 นายวรพงษ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เดิมวตัถุประสงค์ของบริษัทมีทัง้หมด 34 ข้อ  เพื่อให้ครอบคลมุกิจการที่อาจจะ
ดําเนินการในอนาคต จึงข้ออนมุตัิเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ ดงันี ้

 ข้อ 35. ประกอบธรุกิจการรับซือ้ขายฝากทรัพย์สนิ 
 ข้อ 36. ประกอบธุรกิจจดัตัง้และดําเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสําหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์รวมถึงรถจกัรยานยนต์ 

 อีกทัง้ขออนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สาม
ในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนมุตัิให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี-     
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่

วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอืน่หรือสอบถามเพิม่เติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุมและ
ปิดประชมุเวลา 15.05 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 2560 ในวนัพุธ ท่ี  26 เมษายน  2560  เวลา  14.00 น.    ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที ่69 ถนน

รามคาํแหง 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 6 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 2560 ในวนัพธุ ท่ี  26 เมษายน  2560  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 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2559 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        ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายทวีป ชาตธํิารง 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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(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 ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัพธุ ท่ี  26 เมษายน  2560  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 
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     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 6 ของจํานวน 6 หน้า 

 



หน้า 1 ของจํานวน 5 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 2560 ในวนัพธุ ท่ี  26 เมษายน  2560  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 2559 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 



หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

 

                

                                      

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2559 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

           

               

                

วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2559 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         ดร.ชมุพล พรประภา 

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

                       2. ช่ือกรรมการ         นายทวีป ชาตธํิารง 

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

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตย์พงษ์  พรประภา 

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

                        

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

         

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                                                              

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

 

 

 



หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

                                

         

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (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 

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้ในเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัพธุ ท่ี  26 เมษายน  2560  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 5 ของจํานวน 5 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 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 



1 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ                                                ดร.ชมุพล   พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั             ประธานกรรมการ 

อาย ุ                                                 75 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

                                                             ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการศกึษา  JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. 

                                                            ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์บริหารธุรกิจ   สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

                                                            ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการจดัการคณุภาพ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 

                                                             วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นท่ี 13 / 2549  

                                                        สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน                 

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2515-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)                                                     

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ               ปี 2531-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

                         ปี 2523-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อนิเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                                                       ปี 2514-2553  กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั 

                                                  ปี 2546-ปัจจบุนั    กรรมการ  บริษัท สนิทองหลอ่ จํากดั 

                                                       ปี 2535-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า 

ดร.ชมุพล  พรประภา

ของบริษัท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธรุกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    14 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

ดร.ชมุพล  พรประภา -ไมม่ี- - 4 แหง่ -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ              ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้          
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(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

2. ช่ือ - นามสกุล                       นายทวีป ชาติธํารง 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 68 ปี 

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 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

      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 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า 

นายทวีป ชาตธํิารง

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            10 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     8 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

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

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

 



3 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 3. ช่ือ - นามสกลุ                              นายสถิตย์พงษ์  พรประภา 

ตําแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 67 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT,MI., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 67 / 2550 

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา          ไม่มี 

ประวตักิารทํางาน  

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

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ             ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

            ปี 2545-2553          กรรมการบริหาร  

                                                                                        สมาคมผู้ประกอบการรถจกัรยานยนต์ไทย (TMEA)                                     

                              ปี 2523-2553         กรรมการผู้จดัการ บริษัท สนิพล จํากดั 

                                                    ปี 2522-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อนิเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                         ปี 2532-2553        กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั 

                ปี 2537-2549        ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั             

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า 

นายสถิตย์พงษ์  พรประภา

ของบริษัท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธรุกิจท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 7,000,000 หุ้น   คดิเป็น 1.40 % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    14 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสถิตย์พงษ์  พรประภา -ไมม่ี- - 2 แหง่ ไมม่ี 

 

การเข้าร่วมประชมุ              ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

 

 

 



4 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 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 แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 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. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ทัง้นีใ้นกรณีผู้ ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือ

หุ้นในบริษัท คอื กรรมการอสิระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

นายทวีป ชาตธํิารง 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืม

เงนิ) โดยให้ระบขุนาดของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

 

ไมเ่ ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                 
1. ช่ือ - นามสกุล                      นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอัิปสร 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                76 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                    7 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร -ไมม่ี- - 1 แหง่ -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 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 ุ                                                 68 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                     8 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

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

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 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 ุ                                                 71 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                    2 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 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 ุ                                                 59 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                    4 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

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

การประชมุครัง้นี ้
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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 ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้า

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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