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ที่ TK.013/2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2560
2. รายงานประจําป 2560
3. คําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถือหุนที่สนใจ
สามารถ Download ขอมูลไดจาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 6.1
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 6.2
7. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9
8. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
10. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
11. แผนที่หองประชุมใหญ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ความเปนมาและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ความเปนมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของบริษัทฯ ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดรับการตรวจสอบรับรองโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลววาถูกตอง โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบการเงินรวม
ป 2560
ป 2559
สินทรัพยรวม
10,018.2 ลานบาท
8,611.4 ลานบาท
หนี้สินรวม
5,232.9 ลานบาท
4,061.5 ลานบาท
รายไดรวม
3,653.6 ลานบาท
3,371.3 ลานบาท
กําไรสุทธิ
466.9 ลานบาท
429.7 ลานบาท
กําไรตอหุน
0.93 บาท/หุน
0.86 บาท/หุน
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล
ความเปนมาและเหตุผล : ตองการใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบัน บริษัทมีการ
ขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาวเปลี่ยนไป
จากเดิม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน
นโยบายเดิม : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)
นโยบายใหม : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจายเงินปนผล
วาระที่ 5 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล
ความเปนมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลว
และในปนบี้ ริษัทมีกําไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท นโยบายการจายเงินปนผล
ของบริษัทฯ กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม)
แตทั้งนี้นโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถอื หุนกอน
บริษัท จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท หรือคิดเปนอัตราสวน รอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ
รวมเปนเงิน 260.0 ลานบาท
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ใน
วันศุกร ที่ 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
โดยมีตารางการจายเงินปนผลของป 2560 และป 2559 ดังนี้
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รายละเอียดการจายเงินปนผล

ป 2560
ป 2560
ป 2559
(ตามนโยบายใหม)
(ตามนโยบายเดิม)
1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
408.8 ลานบาท
408.8 ลานบาท
423.0 ลานบาท
กําไรสุทธิ (งบรวม)
466.9 ลานบาท
466.9 ลานบาท
429.7 ลานบาท
2. จํานวนหุน
500 ลานหุน
500 ลานหุน
500 ลานหุน
3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน
0.52 บาท
0.52 บาท
0.45 บาท
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
260.0 ลานบาท
260.0 ลานบาท
225.0 ลานบาท
5. สัดสวนการจายเงินปนผล
รอยละ 55.7
รอยละ 63.6
รอยละ 53.2
แตทั้งนี้นโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผถู ือหุนของบริษัท จํานวน 500 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 0.52 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
6.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
เสนอวาระตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเสนอ
ใหเลือกตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ ประกอบดวย
1. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท
แลววามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปน
กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานในปนี้กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่อง
นี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน
6.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
ความเปนมาและเหตุผล : เนือ่ งจากมีกรรมการ 1 ทานที่ออกตามวาระ คือ
1. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ซึ่งกรรมการไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท และจากการไมตอวาระของกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เปนผลให
ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงดวย
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเสนอชื่อบุคคล 1 ทานเขามาเปนกรรมการของบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล 1 ทาน เปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถอื หุนพิจารณาแตงตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
เปนกรรมการ/ กรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2561 (ปที่เสนอ)
ป 2560
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. คาตอบแทนของกรรมการ
คาเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครั้ง
40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย :
กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดยอย
45,000 บาท/คน/ครั้ง
45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดยอย
40,000 บาท/คน/ครั้ง
40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชนอื่น
ไมมี
ไมมี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
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วาระที่ 8 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561
ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีรวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแตงตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน จากบริษัทเอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561
และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 (ปที่เสนอ) เปนจํานวน 3,040,000 บาท
ซึ่งนอยกวา ป 2560 ที่มีการจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ 3,160,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป
2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 4 ปติดตอกัน ในป 2557-2560)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 และเปนระยะเวลา 5 ปติดตอกัน
ในป 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน
3,040,000 บาท บาท ซึ่งนอยกวา ป 2560 ที่มีการจายคาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,160,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2561 (ปทเี่ สนอ)
ป 2560 (จายจริง)
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาสอบบัญชี
คาบริการอืน่
คาสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
1,360,000
1,260,000
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย
1,680,000
1,900,000
รวม
3,040,000
3,160,000
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วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษทั
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจนอยที่สุด จึง
ขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ
ขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท
วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมนี้ไวในกรณีมีผูตองการ
เสนอเรื่องใดเขาพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกร
ที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใดประสงคจะ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พรอมกันนี้ใหครบถวนสมบูรณ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเปนนิติ
บุคคล) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยขอความรวมมือ โปรดสงมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผูรับมอบฉันทะของทานนํามาแสดงตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป
ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม และเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน หากมีคําถามที่
ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผูจัดการ

ที่ TK.063/2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นางสาวนิรมล สุขเกษม ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม
ได้ กล่าวแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 11 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน คิดเป็ น 100% ของกรรมการ
ทังหมด
้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการ CFO
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

นายจัก ก์ช ยั พานิช พัฒ น์ ที่ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงอีก 3 ท่า น ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายอภิชยั เอื ้อมเสถียรพร
2. นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์
3. นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยมทรัพย์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและที่ปรึ กษา (เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ าย)
ดูแลงานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและที่ปรึ กษา (เทียบเท่าผู้จดั การฝ่ าย)

โดยมี นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้ าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอังคณา ชูดวง

2
บริษัทฯ ได้ ดําเนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 78 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.44 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
นางสาวนิรมล กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
จะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อกรณี
มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง
ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ
ในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี ้

ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
407,219,747 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 2 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,200 ล้ านบาท ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 นัน้ บริ ษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ วบางส่วน ปั จจุบนั มีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้ านบาท
และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรื อขยายธุรกิจในอนาคต และ/
หรื อเพื่อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3,000
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ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 3,200 ล้ านบาท สําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากเอกสารที่บริษัทได้
จัดส่งให้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย รวม 80 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 3,200 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
407,222,947 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คนห์ สนธิ ข้ อ 3
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีทงหมด
ั้
36 ข้ อ และเพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่อาจ
ดําเนินการในอนาคต จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 37. ประกอบกิจการให้ บริการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี ้สิน
และขออนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริคนห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
นางสาวนิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย รวม 82 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
407,228,547 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่
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นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ ผ้ บู ริ หารรายงานข้ อมูล ณ ปั จจุบนั ของทางบริ ษัทว่าได้
ตังเป
้ ้ าการเติบโตของสินเชื่อไว้ อย่างไร และจากสถานการณ์นํ ้าท่วมครัง้ ล่าสุด มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของลูกหนี ้หรื อไม่
นายประพล ชี ้แจงว่า ครึ่งปี แรกของปี 2560 ที่ผา่ นมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึ ้น 4.8%
ในขณะที่ลกู หนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ของบริ ษัทโตขึ ้น 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัว หากรวมลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งหดตัว
ต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลาหลายปี บริ ษัทโตขึ ้นประมาณ 8.4% โดยรวมเป็ นไปในทางที่ดี ซึง่ บริ ษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 7
ไตรมาส ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560 สําหรับสถานการณ์นํ ้าท่วมล่าสุด เป็ นการท่วมเฉพาะในพื ้นที่
และไม่มีการท่วมขังเป็ นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ ้นค่อนข้ างมาก
เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของ GDP ในปี นี ้ตลาดส่งออกเติบโตได้ ค่อนข้ างดี ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา
ตลาดส่งออกกลับมาโตในรอบ 3-4 ปี สําหรับในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก ฟื น้ ตัวขึ ้นได้
อย่างชัดเจน ดังนั
้ นจึ
้ งมัน่ ใจว่าบริษัทจะเติบโตได้ คอ่ นข้ างดี
สําหรับตลาดต่างประเทศ ในเดือนนี ้บริษัทได้ ทําการเปิ ดสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็ น 6 สาขา
ทําให้ ตวั เลขในต่างประเทศเป็ นไปด้ วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริ ษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เติบโตขึ ้นประมาณ 65% และในราชอารณาจักรกัมพูชา เติบโตขึ ้นประมาณ 94% โดยรวมลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ใน
ต่างประเทศ อยูท่ ี่ประมาณ 3% ซึง่ เติบโตได้ คอ่ นข้ างดี
ดังนัน้ ปี นี ้บริ ษัทน่าจะเติบโตได้ ดี ซึง่ เมื่อต้ นปี บริ ษัทตังเป
้ ้ าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึ ้นเป็ น 10% ซึง่ ในครึ่งปี แรกได้
เติบโตไปแล้ ว 8% ซึง่ ยังไม่มีการปรับเป้าขึ ้น แต่คาดว่าน่าจะเกินกว่า 10% และคุณภาพลูกหนี ้โดยรวมดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นายณรงค์ศกั ดิ์ ไมตรี พจน์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทเคยมีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ซึ่งปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว ขอทราบว่าจะสามารถนํากําไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ หรื อไม่ และใน
อนาคตจะมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลอีกหรื อไม่
นายประพล ชี ้แจงว่า โดยรวม 14 ปี ทีผ่ า่ นมา ตังแต่
้ บริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพียง
ครัง้ เดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตังบริ
้ ษัทครบ 40 ปี สําหรับเรื่องทุนสะสมที่มีค่อนข้ างมาก โดยมีฐานทุนอยู่ท่ี 4,540 ล้ านบาท
แต่ไม่ได้ นํามาเป็ นเงินปั นผลมากๆ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะโตอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ จะต้ องใช้ เงินทุน
ดังนันจึ
้ งได้ กนั ให้ มีฐานทุนสูง แต่จะนําข้ อเสนอนี ้ไปพิจารณา ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทนันเป็
้ นไปอย่างสมํ่าเสมอ ตาม
นโนบายที่ไม่เกิน 60% ของกําไรสุทธิ
นายมงคล ทัฬหะกุลธร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง ได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ตลอดจนสอบถามต่อผู้บริหาร ดังนี ้
1. ขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท ที่บริหารงานด้ วยธรรมาภิบาลส่งผลให้ บริษัทมีผลการดําเนินงาน
เป็ นไปด้ วยดี ราบรื่ น ตลอดทังมี
้ การเจริญเติบโตที่ดีขึ ้น และยังได้ มีโอกาสไปพบเห็นสาขาตามต่างจังหวัด ซึง่ มีรูปแบบเป็ นของ
ตนเอง ดูดี สะอาด รวมถึงพนักงานมีมารยาทดี แต่อยากทราบว่าเหตุใดราคาหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จึงมีราคาตํ่ากว่ามาก
2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ เพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอหารื อ
กับผู้เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่ ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ไม่มีผ้ เู ห็นด้ วย
นางสาวปฐมา ชี แ้ จงว่า ในฐานะของผู้บริ หารคือ ต้ องทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทให้ มีการเติบโตและมีกําไร
ต่อเนื่อง สําหรับด้ านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรื อมูลค่าพื ้นฐานของบริ ษัท และ Market Maker ซึ่ง
ในส่วนของบริ ษัทอาจไม่มีความชํานาญด้ านนี ้เท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริ ษัทมัน่ ใจคือ TK มีความชํานาญในด้ านธุรกิจเช่าซื ้อ
รถจักรยานยนต์ ซึง่ ดําเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตังแต่
้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมีผลกําไรในการดําเนินงานดีมาโดยตลอด

บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

5
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นหรื อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิ ด
ประชุมเวลา 14.45 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายวิชยั สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา ผู้ตรวจทาน

บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

คําชี้แจงเกีย่ วกับการมอบฉันทะในการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น

ตามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง กําหนดแบบหนัง สื อ มอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาํ หนดรู ปแบบหนังสื อมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้
3 แบบ คือ
(1) แบบ ก. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี้ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้

ในกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ น้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ สําหรับผู้
ถือหุ ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น เพือ่ มอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
โดยขอให้ผรู้ ับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มาแสดง พร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะในกรณี ที่มีการมอบฉันทะ เพือ่ ลงทะเบียนเข้าประชุม
ในวันประชุมด้วย

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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที…
่ ……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้ าพเจ้ า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยู่บ้านเลขที…
่ ……………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………….. …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฐิ ตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที.่ ....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือ่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที…
่ ……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยู่บ้านเลขที…
่ ……………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฐิ ตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที.่ ....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือ่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่ อง รั บทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรั บรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรั บรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตจิ ดั สรรกําไรประจําปี 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และเลือกตัง้ กรรมการ ใหม่ 1 ท่ าน
6.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชือ่ กรรมการ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชือ่ กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชือ่ กรรมการ
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
6.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่ าน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. ชือ่ กรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตอิ อกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
หน้ า 3 ของจํานวน 6 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ฐิ ตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย

วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่............................. เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชือ่ กรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชือ่ กรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 6 หน้ า

หน้ า 6 ของจํานวน 6 หน้ า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

………………………………

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที…
่ ……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั .......................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฐิ ตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่ .....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที.่ ....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือ่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................ เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 2 เรื่ อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรั บรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตจิ ดั สรรกําไรประจําปี 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และเลือกตัง้ กรรมการ ใหม่ 1 ท่ าน
6.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชือ่ กรรมการ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชือ่ กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชือ่ กรรมการ
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
6.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่ าน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. ชือ่ กรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตอิ อกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)
หน้ า 3 ของจํานวน 6 หน้ า

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ ในเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ฐิ ตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย

วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่............................. เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชือ่ กรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชือ่ กรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชือ่ กรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชือ่ กรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชือ่ กรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชือ่ กรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 6 ของจํานวน 6 หน้ า

1

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
1. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริ ษทั

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ
77 ปี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration,
Sweden)
MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพือ่ สังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
-ไม่มี-

2

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
วันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
เหตุผลในการเสนอชื่อในครัง้ นี ้

20 เมษายน 2553
8 ปี (8+3=11ปี )
เนื่องจาก นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร เป็ นผู้มคี วามรู้ ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและ
หลักการทางบัญชีเป็ นอย่างสูง และปั จจุบนั ท่านยังคงเป็ นอาจารย์ภาคพิเศษคณะพาณิชย์
ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมาท่านได้ ให้ คําแนะนําที่เป็ น
ประโยชน์แก่การบริ หารของบริษัท ระบบควบคุมภายใน การให้ ความรู้ทางวิชาการ และ
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระเป็ นทีย่ อมรับในความสามารถมาโดย
ตลอด
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
กิจการอื่น
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
จํานวน
ประเภท
บริ ษัท
กรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
-ไม่มี1
-ไม่มีการเข้ าร่วมประชุม
ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

3

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
2.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ทีผ่ า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จดั การ
48 ปี
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A.
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หาร
ระดับสูง รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้ า
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5, สถาบันวิทยาการการค้ า
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2560-ปั จจุบนั
ปี 2558-ปั จจุบนั
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2550-ปั จจุบนั
ปี 2540-ปั จจุบนั
ปี 2545-2553

กรรมการ, กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เงินทันใจ จํากัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ชยภาค จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอส.พี.อาคาร จํากัด
กรรมการ บริ ษัท โตโยต้ าปทุมธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้ า จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ไทยซูซกู ิมอเตอร์ จํากัด

4

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ
บริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นางสาวปฐมา พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวน 27,566,667 หุ้น คิดเป็ น 5.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
วันทีแ่ ต่งตังครั
้ ง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
15 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งในกิจการ
กรรมการ
กิจการอื่น
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
จํานวน
ประเภท
ธุรกิจของบริ ษัท
กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
-ไม่มี11
-ไม่มีการเข้ าร่วมประชุม
ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

5

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
3.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษัทจดทะเบียน

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
58 ปี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2554-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เงินทันใจ จํากัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ชยภาค จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ซี.วี.เอ.จํากัด

ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2537-2560
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปั จจุบนั
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2545-ปั จจุบนั
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษทั
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
15 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขัน/
กิจการอื่น
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
กรรมการ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
-ไม่มี6
-ไม่มีการเข้ าร่วมประชุม
ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
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(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริ ษทั กําหนดขึ ้น
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องด้ วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับ
แต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจ่ ะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ กับบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิ ติบุค คลที่อ าจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่ง ตัง้ ทังนี
้ ้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้ า ทีก่ ระทําเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อ
บริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้ รับแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณี
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทซึ่ง เท่ากับ ข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้น
ในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดนอกจากนี
้
้ ผู้ท่จี ะเสนอ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชือ่ กรรมการที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
นางสาวอรพินธ์ ชาติอปั สร

การถือหุ้นในบริ ษทั
- จํานวนหุ้น
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ์ออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษทั /
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือน
ประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดบิ /สิน ค้ า/บริการ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยมื
เงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

1

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.2 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
1 ท่าน
1.ชื่อ
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์
อายุ
53 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
ประวัตกิ ารทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริ ษัท
บริ ษัท ชยภาค จํากัด
ปี 2558 –ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2559-ปั จจุบนั ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2551- 2559 ผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซื ้อ 2
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2547-2551 ผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซื ้อ 1
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2546-2547 ผู้จดั การส่วนสินเชื่อเช่าซื ้อ 3
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2541-2546 ผู้จดั การส่วนตลาดและสินเชื่อ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษทั
จํานวน 33,000 หุ้น คิดเป็ น 0.007 % ของหุ้นที่มสี ิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กิจการอื่น
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
กรรมการ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มีการเข้ าร่วมประชุม
-

เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัตวิ งเงินในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้ งต้ นดังต่ อไปนี ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนและ/หรื อการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการและ/หรื อ
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรื อไม่ระบุช่ือผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกัน
หรื อไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด
ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอื่น
มูลค่ าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 600 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จํานวนดังกล่าว
อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ ให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด : บริ ษัทอาจกําหนดให้ มีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด
รวมทังการซื
้
้อคืนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหู้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบีย้ : ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลงเงื่อนไขของ
หุ้นกู้ ที่ได้ ออกในคราวนัน้
อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการได้ มอบหมาย มี
อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี ้
1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่
ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลอื่นใด ในกรณี ท่ี
จะต้ องมีการแต่งตัง้ ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยื่น
เอกสาร หลักฐาน กับสํานักงานก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ทกุ ประการ ตามที่เห็น
ควร

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
1. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ทีผ่ า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
77 ปี
130 หมูบ่ ้ านปั ญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
สวนหลวง กทม. 10250
ไทย
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business
Administration, Sweden
Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA
MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพือ่ สังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษทั
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 เมษายน 2553
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
8 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
การเข้ าร่วมประชุม
การมี/ไม่มสี ว่ นได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
-ไม่มี1 แห่ง
-ไม่มีในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ทีผ่ า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

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

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
10 พฤศจิกายน 2552
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
9 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นายทวีป ชาติธํารง
การเข้ าร่วมประชุม

การมี/ไม่มสี ว่ นได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

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

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

-

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ทีอ่ ยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ทีผ่ า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
214 หมูบ่ ้ านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไทย
บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ปี 2558-ปั จจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปั จจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
การถือหุ้นในบริ ษทั
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
3 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

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

จํานวน

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

-ไม่มี-

-

การเข้ าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การมี/ไม่มสี ว่ นได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ทีอ่ ยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ทีผ่ า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

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

ปี 2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร, บริษัทไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
การถือหุ้นในบริ ษทั
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
5 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ

บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

นายวิบลู ย์ เพิม่ อารยวงศ์
การเข้ าร่วมประชุม
การมี/ไม่มสี ว่ นได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการ
-

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

ในรอบ ปี 2559 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

1

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่วมประชุม (แล้ วแต่กรณี)
• ผู้ถอื หุ้นที่มสี ญ
ั ชาติไทย
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอี ํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
• ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศ
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษทั ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ โ่ ดยมีชื่อ
ของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้ า
สูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้ นบั 1 หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียง ยกเว้ น ในวาระที่ 5 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล กําหนดให้ มกี ารเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่วมประชุม (ทังกรณี
้ ที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบันทึกการลงมติ
คัดค้ านหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม
และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านหรื องดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้ าน
หรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ ทางบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้ านหรื องด
ออกเสียงดังกล่าวนันในการลงมติ
้
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทจะนํา
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ ลว่ งหน้ า
ในชณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น
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ข้ อบังคับบริษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ทให้ จัดขึน้ ณ ห้ อ งอันเป็ นที่ตัง้ สํา นักงานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จังหวัด
ใกล้ เคียงหรื อที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ จนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่า หุ้นหนึง่ มี หนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํา แก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สํ า คัญ การมอบหมายให้ บุ ค คลอื ่น เข้ าจัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื ่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริษัท
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทที่ได้ จดั การไปใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)
4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอื่นๆ

