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ที่ TK.013/2561       วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
เรียน  ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
  2. รายงานประจําป 2560 
  3. คําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน 

4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถือหุนท่ีสนใจ 
    สามารถ Download ขอมูลไดจาก Website ของบริษัท 
    http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html 
5. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 6.1 
6. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 6.2 
7. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9 
8. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม 
10. ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
11. แผนที่หองประชุมใหญ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

   
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69  
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 
 ความเปนมาและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 
 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซต 
    ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560     
 ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 ตามท่ีปรากฏใน 
                   รายงานประจําป 2560 
              ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ 
                  เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html�
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html�


                                                                                                                                                                 2  

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560  
 ความเปนมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2560 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
                 ของบริษัทฯ ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดรับการตรวจสอบรับรองโดย 
                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลววาถูกตอง  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

งบการเงินรวม ป 2560 ป 2559 
สินทรัพยรวม
หน้ีสินรวม 
รายไดรวม 
กําไรสุทธิ 
กําไรตอหุน 

10,018.2 ลานบาท
5,232.9 ลานบาท 
3,653.6 ลานบาท 
466.9  ลานบาท 
0.93 บาท/หุน 

8,611.4 ลานบาท 
4,061.5 ลานบาท 
3,371.3 ลานบาท 
429.7  ลานบาท 
0.86  บาท/หุน 

         โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
              ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 
                   วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว 

 
วาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 
   ความเปนมาและเหตุผล : ตองการใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบัน บริษัทมีการ 

   ขยายกิจการในตางประเทศมากข้ึน ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาวเปล่ียนไป 
   จากเดิม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน 
  นโยบายเดิม  : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) 
  นโยบายใหม  : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 

                   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบาย   
 การจายเงินปนผล 
 
วาระที ่5 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล 
 ความเปนมาและเหตุผล : เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 
                 และในปนีบ้ริษัทมีกําไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท นโยบายการจายเงินปนผล 
                  ของบริษัทฯ กําหนดจายเงินปนผลไมเกนิรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 
 แตทั้งน้ีนโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรออนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุนกอน 
                  บริษัท จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 
 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท หรือคิดเปนอัตราสวน รอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ  
   รวมเปนเงิน 260.0 ลานบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ใน   
วันศุกร ที่ 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
โดยมีตารางการจายเงินปนผลของป 2560 และป 2559 ดังน้ี              
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รายละเอียดการจายเงินปนผล
 

ป 2560
(ตามนโยบายใหม) 

ป 2560  
(ตามนโยบายเดิม) 

ป 2559

1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 
    กําไรสุทธิ (งบรวม) 

408.8 ลานบาท
466.9 ลานบาท 

408.8 ลานบาท 
466.9 ลานบาท 

423.0 ลานบาท
429.7 ลานบาท 

2. จํานวนหุน 500 ลานหุน 500 ลานหุน 500 ลานหุน
3. เงนิปนผลจายอัตราตอหุน 0.52 บาท 0.52 บาท 0.45 บาท
4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 260.0 ลานบาท 260.0 ลานบาท 225.0 ลานบาท
5. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 55.7 รอยละ 63.6 รอยละ 53.2

 แตทั้งน้ีนโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ 
 การจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 500 ลานหุน 
 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 260.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ  
                   หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไว โดยกําหนด 
                   จายเงินปนผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเลือกต้ังกรรมการใหม 1 ทาน 
6.1) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 ความเปนมาและเหตุผล :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ  
 ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ถาจํานวน 
 กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ 
 ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ีมีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

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 
เชิญใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ รวมท้ัง
เสนอวาระตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเสนอ
ใหเลือกต้ังกรรมการ 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ ประกอบดวย 

1.     นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.     นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
3.     นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6.1)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท
แลววามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเปน
กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html�


                                                                                                                                                                 4  

ดังน้ันจึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ัง กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานในปนี้กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก ทั้งน้ีกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ือง
นี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน 
6.2) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม 1 ทาน  
ความเปนมาและเหตุผล :  เน่ืองจากมีกรรมการ 1 ทานท่ีออกตามวาระ คือ  

                         1.   นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร 
ซึ่งกรรมการไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท และจากการไมตอวาระของกรรมการบริษัทในคร้ังน้ี เปนผลให
ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงดวย 
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเสนอชื่อบุคคล 1 ทานเขามาเปนกรรมการของบริษัท ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังบุคคล 1 ทาน เปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายช่ือตอไปน้ี 

        1.    นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย                 กรรมการ/ กรรมการบริหาร          
 (โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6.2)   
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาแตงต้ัง นายประสิทธิ ์ไทรนนทรีย  
เปนกรรมการ/ กรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก  
ทั้งน้ีกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองนี้ไมไดออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 
ความเปนมาและเหตุผล :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของบร ิษัทไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการโดยกล่ันกรองและพิจารณา อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบอางอิง 

   จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ 
    บริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ดังน้ี    

องคประกอบคาตอบแทน ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560 
วงเงินท่ีเสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. คาตอบแทนของกรรมการ 
    คาเบี้ยประชุมเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม     
    - กรรมการ 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 
2. คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย :  
   กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ังเฉพาะคร้ังที่มาประชุม 
    (คณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด    
    คาตอบแทนกรรมการ) 
    - ประธานกรรมการชุดยอย 
    - กรรมการชุดยอย 

45,000 บาท/คน/คร้ัง
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

45,000 บาท/คน/คร้ัง
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

3. สิทธิประโยชนอื่น ไมมี ไมมี 
         ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  
            คาตอบแทนกรรมการแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 
        ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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วาระที่ 8 : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 
 ความเปนมาและเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   
 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบ 
    บัญชีรวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง 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 
 พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท 
 เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป  
 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 
 ของบริษัทฯ 

1. นายอัครเดช เปล่ียนสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5389 หรือ 
     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 4 ปติดตอกัน ในป 2557-2560)  
2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3425 หรือ        
     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 และเปนระยะเวลา 5 ปติดตอกัน 
     ในป 2552-2556)  
3.  นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  2803  

                            (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     
 

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน 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 ดังน้ี 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ป 2561 (ปทีเ่สนอ) ป 2560 (จายจริง)
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด

 คาสอบบัญชี   คาบริการอื่น   คาสอบบัญช ี     คาบริการอืน่
คาสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จํากดั (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 : พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
ความเปนมาและเหตุผล : เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจนอยท่ีสุด จึง
ขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9) 

                ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ  
ขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท  

 
  วาระที่ 10 : พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมน้ีไวในกรณีมีผูตองการ  
                 เสนอเร่ืองใดเขาพิจารณา  

 
 อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกร 
ที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน        
   
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใดประสงคจะ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พรอมกันน้ีใหครบถวนสมบูรณ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเปนนิติ
บุคคล) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยขอความรวมมือ โปรดสงมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผูรับมอบฉันทะของทานนํามาแสดงตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปดรับลงทะเบียนต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป  
 ทั้งน้ี เพ่ือใหทานผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม และเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน หากมีคําถามท่ี 
ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีเสนอครั้งน้ี สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่  
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ     
    

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                   
 
 

            
             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผูจัดการ  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html�


 

 

 

 

ท่ี TK.063/2560 
 รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

บริษัท ฐิตกิร จาํกัด  (มหาชน) 
 

 

ประชุมเมื่อวนัพธุท่ี 27 กนัยายน 2560 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ นางสาวนิรมล สขุเกษม ทําหน้าท่ีผู้ ดําเนินการประชมุ 
ได้กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการ
ทัง้หมด ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ และรักษาการ CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 10.  นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 11.  นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร        ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสภุชัฌา ทวีรักษ์         กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จดัการฝ่าย) 

       ดแูลงานตรวจสอบภายใน 
3. นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยมทรัพย์        กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จดัการฝ่าย)       

โดยมี นายอาคม พวับณัฑิตกุล ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คือ คณุองัคณา ชดูวง 
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 บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มีเวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 78 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 81.44 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 นางสาวนิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
จะนบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และหากกรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณี
มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบตัรเสีย สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ
ในท่ีประชมุมีมติอนมุติัตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 นางสาวนิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติ

เหน็ด้วย 407,219,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

    ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26  
เมษายน 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย - ไมมี่-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 
 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  พจิารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

นางสาวปฐมา ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,200 ล้านบาท ซึง่ได้ผา่นการอนมุติั
จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2559 นัน้ บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้วบางสว่น ปัจจบุนัมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้านบาท 
และเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน และ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/
หรือเพ่ือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  จึงขออนมุติัวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000 
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ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท สําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีบริษัทได้
จดัสง่ให้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิม่เติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย รวม 80 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น    

 มติ

เหน็ด้วย 407,222,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพจิารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี อนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 3,200 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่-     
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่  3  พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ 

 นางสาวปฐมา ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เดิมวตัถปุระสงค์ของบริษัท มีทัง้หมด 36 ข้อ และเพ่ือให้ครอบคลมุกิจการที่อาจ
ดําเนินการในอนาคต จงึขอเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดงันี ้

 ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการเร่งรัดติดตามทวงถามหนีส้นิ 

และขออนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย รวม 82 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น    

 มติ

เหน็ด้วย 407,228,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนมุติัให้เพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่-     
  

งดออกเสียง -ไมมี่- 
บตัรเสีย - ไมมี่- 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม่ 

วาระที่ 4  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
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 นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารรายงานข้อมลู ณ ปัจจบุนั ของทางบริษัทว่าได้
ตัง้เป้าการเติบโตของสนิเช่ือไว้อยา่งไร และจากสถานการณ์นํา้ทว่มครัง้ลา่สดุ มีผลกระทบตอ่อตัราการเติบโตของลกูหนีห้รือไม่ 

 นายประพล ชีแ้จงวา่ คร่ึงปีแรกของปี 2560 ท่ีผา่นมา ยอดขายรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึน้ 4.8% 
ในขณะที่ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ของบริษัทโตขึน้ 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตวั หากรวมลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ ซึ่งหดตวั
ต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทโตขึน้ประมาณ 8.4% โดยรวมเป็นไปในทางที่ดี ซึง่บริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง 7 
ไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560  สําหรับสถานการณ์นํา้ท่วมลา่สดุ เป็นการท่วมเฉพาะในพืน้ที ่
และไมมี่การท่วมขงัเป็นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนกั แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตวัขึน้ค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการสง่ออกอยู่ท่ีประมาณ 60-70% ของ GDP ในปีนีต้ลาดสง่ออกเติบโตได้ค่อนข้างดี ซึง่ในปีที่ผ่านมา
ตลาดส่งออกกลบัมาโตในรอบ 3-4 ปี สําหรับในปี 2560 ตลาดรถจกัรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก ฟืน้ตวัขึน้ได้
อยา่งชดัเจน ดัง้นัน้จงึมัน่ใจวา่บริษัทจะเติบโตได้คอ่นข้างดี 

 สําหรับตลาดตา่งประเทศ ในเดือนนีบ้ริษัทได้ทําการเปิดสาขาในราชอาณาจกัรกมัพชูา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา 
ทําให้ตวัเลขในต่างประเทศเป็นไปด้วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เติบโตขึน้ประมาณ 65% และในราชอารณาจกัรกมัพชูา เติบโตขึน้ประมาณ 94% โดยรวมลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใน
ตา่งประเทศ อยูท่ี่ประมาณ 3% ซึง่เติบโตได้คอ่นข้างดี 

 ดงันัน้ ปีนีบ้ริษัทน่าจะเติบโตได้ดี ซึง่เมื่อต้นปีบริษัทตัง้เป้าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึน้เป็น 10% ซึง่ในคร่ึงปีแรกได้
เติบโตไปแล้ว 8% ซึง่ยงัไมมี่การปรับเป้าขึน้ แตค่าดวา่น่าจะเกินกวา่ 10% และคณุภาพลกูหนีโ้ดยรวมดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

  นายณรงค์ศกัดิ์ ไมตรีพจน์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทเคยมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งปัจจบุนัไม่มีแล้ว ขอทราบว่าจะสามารถนํากําไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ และใน
อนาคตจะมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลอีกหรือไม ่

 นายประพล ชีแ้จงวา่ โดยรวม 14 ปี ทีผ่า่นมา ตัง้แต่บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพียง
ครัง้เดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตัง้บริษัทครบ 40 ปี สําหรับเร่ืองทนุสะสมที่มีค่อนข้างมาก โดยมีฐานทนุอยู่ท่ี 4,540 ล้านบาท  
แตไ่มไ่ด้นํามาเป็นเงินปันผลมากๆ เน่ืองจากบริษัทคาดวา่จะโตอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่จะต้องใช้เงินทนุ 
ดงันัน้จึงได้กนัให้มีฐานทนุสงู  แต่จะนําข้อเสนอนีไ้ปพิจารณา  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนัน้เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ ตาม 
นโนบายที่ไมเ่กิน 60% ของกําไรสทุธิ 

นายมงคล ทฬัหะกลุธร ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุ ตลอดจนสอบถามตอ่ผู้บริหาร ดงันี ้

1. ขอช่ืนชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่ีบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน 
เป็นไปด้วยดี ราบร่ืน ตลอดทัง้มีการเจริญเติบโตท่ีดีขึน้  และยงัได้มีโอกาสไปพบเหน็สาขาตามตา่งจงัหวดั  ซึง่มีรูปแบบเป็นของ
ตนเอง ดดีู สะอาด รวมถงึพนกังานมีมารยาทดี แตอ่ยากทราบวา่เหตใุดราคาหุ้นของบริษัทเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ ซึ่งประกอบ
ธรุกิจประเภทเดียวกนั โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จงึมีราคาต่ํากวา่มาก 

2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจํานวนกรรมการอสิระ 1 ทา่น  โดยคดัเลือกจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  และขอหารือ 
กบัผู้ เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีว้า่เห็นด้วยหรือไม ่ ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอ่ืนๆ ไมมี่ผู้ เหน็ด้วย 

 นางสาวปฐมา ชีแ้จงว่า ในฐานะของผู้บริหารคือ ต้องทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้มีการเติบโตและมีกําไร
ต่อเน่ือง สําหรับด้านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรือมลูค่าพืน้ฐานของบริษัท และ Market Maker ซึ่ง
ในส่วนของบริษัทอาจไม่มีความชํานาญด้านนีเ้ท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทมัน่ใจคือ TK มีความชํานาญในด้านธุรกิจเช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ ซึง่ดําเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตัง้แต่เข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทมีผลกําไรในการดําเนินงานดีมาโดยตลอด 
 
  



  

                   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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ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและปิด
ประชมุเวลา 14.45 น. 

     
 
 
          

 
 
______________________________________                                                                              

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

 



     

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น    

  

   

 ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            

(ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2550 ไดก้าํหนดรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้ไว ้     

3 แบบ คือ   

 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้                   

 

 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด ้สาํหรับผู ้

ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพือ่มอบ

ฉันทะให้บุคคลอ่ืนๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามที่กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพือ่ลงทะเบียนเขา้ประชุม

ในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

         

                     เขียนที่.………………………...……….……………………………. 

                     วนัที…่……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

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

อยู่บ้านเลขที…่……………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

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

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิติกร                              จํากดั (มหาชน)    

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

       หุ้นบริุมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..................................... 

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

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

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................... 

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

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

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขที.่.................................... 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น.    ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที ่69 ถนน

รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 

 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

หมายเหต ุ

 

 



 



หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

         

  

                     เขียนที่.………………………...……….……………………………. 

                     วนัที…่……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

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

อยู่บ้านเลขที…่……………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….

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

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิติกร                               จํากดั (มหาชน)    

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

       หุ้นบริุมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................... 

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

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

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................... 

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

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

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขที.่.................................... 

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน

รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                               

               

วาระที่ 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจิดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

              

วาระที่ 6  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

และเลือกตัง้กรรมการ ใหม่ 1 ท่าน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

6.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นางสาวปฐมา พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นางบษุกร เหลีย่มมกุดา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 6

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

.2 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       1. ช่ือกรรมการ        นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

      

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 7  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 3 ของจํานวน 6 หน้า 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 10  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมร่ะบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

หมายเหต ุ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หน้า 4 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิติกร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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     วาระท่ี............................. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (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 6 หน้า 

 

                                                   แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

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

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

                     เขียนที่.………………………...……….……………………………. 

                     วนัที…่……….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

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

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ....................................................................................... 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                  ฐิติกร                                       จํากดั (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง ดงันี ้

       หุ้นสามญั............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

       หุ้นบริุมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................. เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..................................... 

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

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

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บ้านเลขที.่..................................... 

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

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

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ้่านเลขที.่.................................... 

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน

รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                หุ้นสามญั ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสยีง 

                หุ้นบริุมสิทธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสยีง 

  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................ เสยีง 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

วาระที่ 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 



หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                

                                      

วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ประจาํปี 2560 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

           

               

                

วาระที่ 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจิดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

              

วาระที่ 6  เร่ือง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

และเลือกตัง้กรรมการ ใหม่ 1 ท่าน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

6.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นางสาวปฐมา พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นางบษุกร เหลีย่มมกุดา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 6

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

.2 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       1. ช่ือกรรมการ        นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 3 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                     

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 7  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

         

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

วาระที่ 8 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                                                              

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

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                                

         

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 10  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมร่ะบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 



หน้า 4 ของจํานวน 6 หน้า 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้ในเฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีพจิารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิติกร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัพธุ ที่  25 เมษายน  2561  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  

 หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 

 

     วาระท่ี............................. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 



1 

(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. ช่ือ - นามสกุล                       นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอิปัสร 

ตําแหน่งปัจจบุนั            กรรมการอิสระ 

อาย ุ                                                77 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                              ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

              MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration,  

                                                              Sweden) 

           MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)                                           

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  

   (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 

                                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา   ไมมี่ 

ประสบการณ์ 

บริษัทจดทะเบยีน                              ปี 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

             ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ   ปี 2550-2552         กรรมการมลูนิธิออมสนิเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสนิ                                                             

  ปี 2546-2548         กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

  ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  MMP Corporation 

                                                       ปี 2508-2544         อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

                                                                                            จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางสาวอรพินธุ์  ชาติอปัสร

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท    

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    8 ปี (8+3=11ปี) 

เหตผุลในการเสนอช่ือในครัง้นี ้          เน่ืองจาก นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร

                                                       หลกัการทางบญัชีเป็นอย่างสงู และปัจจบุนัทา่นยงัคงเป็นอาจารย์ภาคพิเศษคณะพาณิชย์ 

 เป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและ 

                                                       ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยที่ผ่านมาทา่นได้ให้คําแนะนําที่เป็น 

                                                       ประโยชน์แก่การบริหารของบริษัท ระบบควบคมุภายใน การให้ความรู้ทางวิชาการ และ 

                                                       รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระเป็นท่ียอมรับในความสามารถมาโดย 

                                                       ตลอด 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท 

กรรมการ 

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร -ไมมี่- - 1 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

2.ช่ือ                                      นางสาวปฐมา  พรประภา 

ตําแหน่งปัจจบุนั            กรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ                                                 48 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                              M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A. 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์                

 มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ              หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหาร   

           ระดบัสงู รุ่นท่ี 13/ 2558 สถาบนัพระปกเกล้า 

          หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556 

           สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

          หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที ่3/2556, สถาบนัวิทยาการประกนัภยั 

            ระดบัสงู 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 5, สถาบนัวิทยาการการค้า 

          หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552  

            สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นที่ 7   

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมมี่ 

ประวติัการทาํงาน 

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2546-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

          ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทเีค เงินทนัใจ จํากดั 

          ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

          ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วิสเซส จํากดั  

                   ปี 2544-ปัจจบุนั     กรรมการ,กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซ.ีวี.เอ. จํากดั 

                                                  ปี 2544-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั 

          ปี 2554-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จํากดั 

          ปี 2554-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทมุธานี ผู้ จําหนา่ยโตโยต้า จํากดั 

          ปี 2550-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั 

          ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั 

                                                  ปี 2545-2553         กรรมการ บริษัท ไทยซซูกิูมอเตอร์ จํากดั             
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางสาวปฐมา  พรประภา

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 27,566,667 หุ้น   คิดเป็น 5.51 % ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

วนัทีแ่ตง่ตัง้ครัง้แรก                           6 มิถนุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    15 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นางสาวปฐมา  พรประภา -ไมมี่- - 11 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้  
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

3.ช่ือ                                       นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา 

ตําแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 58 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                               ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547  

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา   ไมมี่ 

ประสบการณ์               

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

             ปี 2546-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2553-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)    

             ปี 2537-2560 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทเีค เงินทนัใจ จํากดั 

              ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

              ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

             ปี 2553-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั        

                                                ปี 2545-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จํากดั                                         

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นางบษุกร  เหลีย่มมกุดา

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              6 มิถนุายน 2546 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    15 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นางบษุกร  เหลีย่มมกุดา -ไมมี่- - 6 -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่ก่ียวข้องด้วย) 

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ที่มีอํานาจควบคมุของ 

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ

แตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ ตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการ

ทางการค้า ทีก่ระทําเป็นปกติเพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่มีมลูค่ารายการตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ได้รับแตง่ตัง้  

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ

เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.1   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้น

ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะเสนอ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายช่ือกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

นางสาวอรพินธ์  ชาติอปัสร 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

ไมมี่ 

 

 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล 

ที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือน

ประจํา 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดิุบ/สนิค้า/บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืม

เงิน) โดยให้ระบขุนาดของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมมี่ 
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(สิ่งที่สง่มาด้วย 6) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที่ 6.2   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น 

 

1.ช่ือ                                       นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์ 

อาย ุ                                                 53 ปี 

คณุวฒิุการศกึษา                               ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            ไมมี่ 

ประวติัการทํางาน        

     ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2559-ปัจจบุนั

ปี 2551- 2559 

ปี 2547-2551 

ปี 2546-2547 

ปี 2541-2546 

กรรมการอิสระ 

ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ 2 

ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซือ้ 1  

ผู้จดัการสว่นสินเช่ือเช่าซือ้ 3  

ผู้จดัการสว่นตลาดและสินเช่ือ 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรี 

ธรุกิจที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

มีคณุสมบติั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            จํานวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.007 % ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    - 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์ -ไมมี่- - -ไมมี่- -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ                              - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9 

 

 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัตวิงเงนิในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้งต้นดังต่อไปนี ้ 

       

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธรุกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  

         ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลกัประกนั

หรือไม่มีหลกัประกันและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด

ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

         สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                       มูลค่าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท 

จํานวนดงักลา่ว 

       อายุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชน

ทัว่ไป และนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย

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

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

       การไถ่ถอนก่อนกําหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด 

รวมทัง้การซือ้คืนหุ้นกู้  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

      อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของ

หุ้นกู้  ท่ีได้ออกในคราวนัน้  

     อํานาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 

1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่

ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ซึ่ง

รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วธีิการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีท่ี

จะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเหน็สมควร 

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

เอกสาร หลกัฐาน กบัสํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการใดๆท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามท่ีเห็น

ควร    



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                 
1. ช่ือ - นามสกุล                      นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอิปัสร 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                77 ปี 

ที่อยู ่            130 หมูบ้่านปัญญา ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ 

                                                        สวนหลวง กทม. 10250 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

             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) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 

                                  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา        ไมมี่ 

ประวติัการทํางาน        

บริษัทจดทะเบยีน                      ปี 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

          ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ               ปี 2550-2552               กรรมการมลูนิธิออมสนิเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสนิ                                                             

          ปี 2546-2548    กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

          ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  MMP Corporation 

                                                      ปี 2508-2544         อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

                                                                                           จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                           20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่                    8 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร -ไมมี่- - 1 แหง่ -ไมมี่- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                                        

2. ช่ือ - นามสกุล                       นายทวปี ชาตธิํารง 

ประเภทกรรมการ             กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 69 ปี 

ที่อยู ่             317/4 เอกมยั 19 ถ.สขุมุวิท 63 คลองตนัเหนือ 

                                                        เขตวฒันา กทม. 10110 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              MBA Quantitative Methods, St. Johns University 

                                                             B.A. Mathematics, University of Oregon                                                       

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553 

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา        ไมมี่ 

 ประวติัการทํางาน     

บริษัทจดทะเบียน                              ปี 2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                                       กรรมการ  บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

                          ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

              ปี 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิติกร  จํากดั (มหาชน) 

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

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

 การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            10 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหนง่                     9 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายทวีป ชาติธํารง -ไมมี่- - -ไมมี่- -ไมมี่- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                 

3. ช่ือ - นามสกุล                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 72 ปี 

ทีอ่ยู ่                                                214 หมูบ้่านเลคไซด์ วิลลา่ 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาติ                                            ไทย 

คณุวฒิุการศกึษา                              บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

              ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                                                         

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวติัการทํางาน           

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิติกร  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 ออโตโมบิล จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    3 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมมี่- - 1 -ไมมี่- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 60 ปี 

ทีอ่ยู ่                                                108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 

สญัชาติ                                            ไทย 

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

                                                        Graduate School of Business 

             บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (บธม.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่17  

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 

             หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 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  

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมมี่ 

ประวติัการทาํงาน 

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

                   บริษัท ฐิติกร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุารี  

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ 

                   องค์การจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บยส.) 

   

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

การถือหุ้นในบริษัท                           -ไมมี่- 

วนัที่แตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จํานวนปีท่ีดาํรงตําแหนง่                    5 ปี 

การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ -ไมมี่- - 2 แหง่ -ไมมี่- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมมี่สว่นได้เสยีในวาระ          -ไมมี่- (ยกเว้น วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม

 

      

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)  

• 
         

ผู้ถอืหุ้นที่มีสญัชาตไิทย 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

-  หนงัสอืเชิญประชมุ 

-  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้มอบฉนัทะและ 

   ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

        

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

-  หนงัสอืเชิญประชมุ 

-  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ทีรั่บรองสาํเนาถกูต้อง 

-  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน   

   นิติบคุคล 

 2.     กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

                              -  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                              -  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้ มีอํานาจลงนามแทน 

   นิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะทีรั่บรองสําเนาถกูต้อง 

                              -  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสําเนาถกูต้อง 

 

• 
       

ผู้ถอืหุ้นซึ่งมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

-  หนงัสอืเชิญประชมุ 

-  หนงัสอืเดินทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

       

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

-  หนงัสอืเชิญประชมุ 

-  สําเนาหนงัสือเดินทาง ที่รับรองสาํเนาถกูต้อง 

-  หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศทีนิ่ติบคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

   ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
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 2.     กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

                            -  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                            -  สําเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรอง 

                                สําเนาถกูต้อง 

                           -   หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูโ่ดยมีช่ือ  

 ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานที่ประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชมุรับทราบก่อนเข้า

สูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นบั 1 หุ้นเป็นหนึง่เสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไมเ่หน็ด้วยหรืองดออก  

                              เสยีง ยกเว้น ในวาระที่ 5

                        เสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ (ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีง) 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล กําหนดให้มีการเก็บบตัรลงคะแนน  

- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด 

คดัค้าน หรืองดออกเสยีง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติ

คดัค้านหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ 

และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านหรืองดออก

เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผู้ ถือหุ้นที่ไมไ่ด้ยกมือในท่ีประชมุมีมติให้

อนมุติัตามท่ีประธานฯเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็น

เอกฉนัท์ให้อนมุติัตามที่ประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ เว้นแตก่รณีท่ีผู้

ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้ววา่ ประสงค์จะลงมติคดัค้าน

หรืองดออกเสยีงประการใด ซึง่ทางบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงที่คดัค้านหรืองด

ออกเสียงดงักลา่วนัน้ในการลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว   

-     ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนํา

การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวมไว้ลว่งหน้า

ในชณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ

ฉนัทะไมต้่องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในที่ประชมุอีก และนําคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 
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ข้อบงัคบับริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น    

ข้อ 34.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ีเดือน

นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

              การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวสิามญั” 

             คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตเ่หน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้น  

รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าย่ีสิบห้า

คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว ซึง่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นบัแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อ 35.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 

เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจน

ว่าเป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ข้อ 36.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่

การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

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

กว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

การประชุมนัน้เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ ถือ

หุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

 ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค)  การทํา แก้ไขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื ่น โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 จ)  การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 40.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบักิจการของบริษัทที่ได้จดัการไปใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

3) พจิารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 

4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

6) กิจการอ่ืนๆ 
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