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ท่ี TK.010/2562       วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

  2. รายงานประจําปี 2561 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สําหรับหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ข้อมลูได้จาก Website ของบริษัท 

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

5. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1 

6. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2 

7. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8 

8. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

9. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ 

10. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

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

 

วาระท่ี 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ 

 : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจําปี 2561 

 : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามท่ีปรากฏใน 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 : เหน็สมควรรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html�
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html�
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วาระท่ี 3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบริษัทฯ ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดย 

 : งบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ววา่ถกูต้อง  โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

รายได้รวม 

กําไรสทุธิ 

กําไรตอ่หุ้น 

10,429.6ล้านบาท 

5,500.7 ล้านบาท 

3,878.1 ล้านบาท 

407.4  ล้านบาท 

0.82 บาท/หุ้น 

10,018.2 ล้านบาท 

5,232.9 ล้านบาท 

3,653.6 ล้านบาท 

466.9  ล้านบาท 

0.93 บาท/หุ้น 

         โดยมีรายละเอียดตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระท่ี 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

                  ของบริษัทฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) 

 แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นก่อน 

                  บริษัท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคดิเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 55.2 ของกําไรสทุธิ  

   รวมเป็นเงิน 225.0 ล้านบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัองัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2561 และปี 2560 ดงันี ้  

        

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561  ปี 2560  

1. กําไรสทุธิ (งบรวม) 407.4 ล้านบาท 466.9 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.45 บาท 0.52 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท 260.0 ล้านบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 55.2 ร้อยละ 55.7 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุ้น 

 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 55.2 ของกําไรสทุธิ  
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                   หลงัหกัภาษีเงนิได้ของบริษัท (งบรวม) ซึง่เป็น

                   จ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีกําหนดไว้ โดยกําหนด 

 

วาระท่ี 5: พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่านแทน 

            กรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

5.1) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล

 ข้อ 18 ซึง่กําหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวน 

 :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

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

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ

ให้เลือกตัง้กรรมการ 4 ทา่น ท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบด้วย 
1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5.1)    

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

นีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ววา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

5.2) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ครบ 9 ปี 

ความเป็นมาและเหตุผล

1.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 :  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้

ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึง่กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ทา่น ประกอบด้วย 

2.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html�
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มีการดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และ กําลงัจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตัทีิ่ดี เร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 

ทา่น ประสงค์ท่ีจะไม่ตอ่วาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทําหน้าท่ีกรรมการ โดยให้มีผลในวนัท่ี 25 เมษายน 

2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เสร็จสิน้  

คณะกรรมการสรรหาฯจงึ ได้เสนอช่ือบคุคล 2 ทา่นเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท 

จงึมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้บคุคล 2 ทา่น เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของบริษัท  

ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

  1. นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

(โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5.2)    

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่ ทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน  

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ววา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
วาระท่ี 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ความเป็นมาและเหตผุล :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลัน่กรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกําไรของบริษัท เหน็สมควร

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

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

1. 

    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ     

คา่ตอบแทนของกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย

   กําหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชน์อ่ืน ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

 : คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  

        ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
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วาระท่ี 7 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ได้ให้ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

                หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพศิษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั  

    ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2562  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจํานวน 3,240,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

 ปี 2561 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ี 3,040,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้ 

 เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี  

 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบริษัทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2561)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425 หรือ        

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     
 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 

                 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

                 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงนิ                  

                 3,240,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                 3,040,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2561 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (จ่ายจริง) 

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

 คา่สอบบญัชี    คา่บริการอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บริการอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 1,470,000 - 1,360,000 - 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,770,000 - 1,680,000 - 

รวม 3,240,000 - 3,040,000 - 
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  วาระท่ี 8 : พจิารณาอนุมัตวิงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล

                

 : เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการดําเนินงานและมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจน้อยที่สุด จึง

ขออนมุตัวิงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  

 : เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัวิงเงินออกและเสนอ  

 

  วาระท่ี 9 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเร่ืองใดเข้าพิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรให้จดัวาระการประชมุนีไ้ว้ในกรณีมีผู้ ต้องการ  

 

 อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนั

องัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นก่อน        

   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมา

พร้อมกันนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2562 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ และเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น หากมีคําถามท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ     

    

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

 

 

            

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผู้จดัการ  

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


 
 

ที่ TK.023/2561 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

เริ่มการประชุม 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม ได
กลาวแนะนําผูเขารวมประชุมประกอบดวยกรรมการบริษัท 10 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน คิดเปน 90.9% ของกรรมการท้ังหมด 
(เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุรินทร ธรรมนิเวศ ปวย ไมสามารถเขารวมประชุมฯ ได) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูสอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย  ดังนี้ 

 1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร 
 9.  นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10.  นางสาวเพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม ดังนี้ 

1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
3. นายทวีศักด์ิ เจริญศักด์ิโยธิน        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูจัดการฝายตางประเทศ 
4. นายธิติพล เลือดภักดี         กรรมการบริหารความเส่ียง / ที่ปรึกษา (เทียบเทาผูจัดการฝาย) 
5. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอย เขารวมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนช่ันแนล จํากัด ทํา
หนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุม 1 ทาน คือ คุณอภิชาต ตาทอง 
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 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอนการประชุม ดังนี้ 
 1. บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไปยังผูถือหุน เปนเวลา 21 วันลวงหนากอนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียลงทะเบียน เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 
 2. บริษัทฯ ไดแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ที่เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูล และไดแจงการดําเนินการดังกลาวของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบโดยผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2561 
 3. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเร่ืองที่เห็นวามีความสําคัญและสมควรบรรจุเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ 

โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน 109 ราย นับจํานวนหุนได 412,436,623 หุน 
คิดเปนรอยละ 82.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลาวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระท่ี 6.1 และ วาระที่ 6.2 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้คร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมชัดเจนในบัตรลงคะแนน เชน ลงคะแนนเสียงเกินกวา 1 ชอง หรือกรณีมีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลง
ชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆา จะถือวาเปนบัตรเสีย สําหรับผูถือหุนที่ไมสงบัตรลงคะแนนเสียงไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวาผูถือ
หุนเห็นดวยและจะนับรวมเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ันๆ สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ 
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 113 ราย นับจํานวนหุนได 412,920,323 หุน    

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,920,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอที่ประชุม 

นายประพล ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําป 2560 ดังนี้  

ตลาดรถจักรยานยนต 

ตลาดรวมรถจักรยานยนตป 2560 มียอดจําหนาย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในป 2559 
นับเปนปที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนตกลับมาเติบโตขึ้น และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต
นาจะมียอดจําหนายอยูที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถจักรยานยนตรายเดือนสูงกวาในชวงเดียวกันของป 2559 จํานวน 8 เดือน มีเพียงเดือน 
มกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจําหนายรถจักรยานยนตตํ่ากวาในชวงเดียวกันของป 2559 
 สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2560 ยังคงโตไดดี โดยมีจํานวน 460,676 
คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในป 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกวาตลาดรวมรถจักรยานยนตเล็กนอย  

สวนประเภทของรถจักรยานยนตที่มียอดจําหนายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึ่งมีขนาดต้ังแต 150 CC ขึ้นไป แตไมถึง 500 CC ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผูผลิตจากประเทศญี่ปุนและยุโรป 
เขามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา 
 สําหรับโครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนตในป 2560 รถครอบครัวมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 50% จาก 48% ในป 2559   
และรถ Scooter มีสัดสวน 35% เทากับในป 2559 สวนกลุมรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดต้ังแต 500 CC ขึ้นไป 
และรถจักรยานยนตที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดสวนลดลงเปน 15% จาก 17% 
ในป 2559 

ตลาดรถยนต    
 ตลาดรวมรถยนตป 2560 มียอดจําหนาย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในป 2559 นับเปนปแรกที่
กลับมาฟนตัว หลังจากที่ติดลบตอเนื่องมาเปนเวลา 4 ป และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถยนตนาจะมี
ยอดจําหนายอยูที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถยนตรายเดือนสูงกวาทุกเดือนในป 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหนาย
สูงสุด และสูงกวายอดจําหนายในเดือนเดียวกันของ 3 ปที่ผานมา 

ในป 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งส้ิน 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 
6 สาขา ซึ่งคาดวาภายในป 2561 จะเปดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งส้ิน 9 สาขา สวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 
1 สาขา ที่เวียงจันทน ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปดสาขาเพิ่มแลว จํานวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สําหรับใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูระหวางการจัดต้ังบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

  มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 
 ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,018.0 ลานบาท เปนลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิมูลคา 9,032.0 ลานบาท ซึ่งคิดเปน 
90.2% ของมูลคาสินทรัยพรวม เพิ่มขึ้น 16.9%  จาก 7,724.0 ลานบาท ในป 2559 ขณะท่ีตลาดรวมรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น 
4.2% เปนลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต 8,400.0 ลานบาท หรือ  93.0% โดยแบงเปนลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ลานบาท หรือ 
95.3% และลูกหนี้ตางประเทศ 397.0 ลานบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต 545.0 ลานบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
86.0 ลานบาท หรือ 1.0% และสินเช่ือ Nano Finance 1.0 ลานบาท 

 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
สัดสวนลูกหนี้ของกลุมบริษัทประกอบดวย ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 93.0% ซึ่งในป 2560 มีจํานวน 8,400.0 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ลานบาท ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เทาของตลาดรวมรถจักรยานยนต ซึ่งเพิ่มขึ้น 
4.2% และลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 4.7% ของลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตรวม สําหรับลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมี
สัดสวน 6.0% ซึ่งเปนนโยบายของทางบริษัทที่ไมเนนการปลอยสินเช่ือรถยนต เนื่องจากมีการแขงขันสูงและผลตอบแทนนอย  



  

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

4

โดยในป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต มีจํานวน 545.0 ลานบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ลานบาท ในป 2559 ในขณะท่ีตลาด
รวมรถยนตเพิ่มขึ้น  13.4% และมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 5.2% สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซ้ือรวม ลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในป 2560 อยูที่ 4.7% ลดลงเล็กนอยจากป 2559 ซึ่งอยูที่ 4.8% 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองที่เขมงวด โดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24-30 งวด บริษัทต้ังสํารองต้ังแต 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตที่คางชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระท้ังหมด 
บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน สวนลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 48-60 งวด บริษัทต้ังสํารอง
ต้ังแต 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตที่คางชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ
ทั้งหมด บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน 

 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 ณ ส้ินป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิกอนการตั้งสํารองมีมูลคา 9,586.0 ลานบาท มีการสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวถึง 
554.0 ลานบาท คิดเปน 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เม่ือเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 11.0 ลานบาท คิดเปน 50.4 เทา และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 455.0 
ลานบาท มีการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปน 121.8% ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทต้ังสํารองไวอยางเพียงพอ 

 นอกจากนี้ นายประพล ยังไดชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมใหทราบวา ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทยังไมไดเขารวมโครงการ
แนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เนื่องจากอยูในระหวางการศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวในอนาคต แตบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญกับเร่ืองการตอตาน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการตรวจสอบ และปองกันไมใหผูบริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเปนชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดสงคํารองเรียนหรือเบาะแสตางๆ ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต 
ฉอโกงในสาระที่สําคัญ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

 นางสาวปฐมา ไดกลาวช้ีแจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 รายได 
กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม ในป 2560 จํานวน 3,653.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ลานบาท ในป 2559 

ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหเชาซ้ือรวม จํานวน 2,890.8 ลานบาท รายไดจากการใหกูยืม จํานวน 22.3 ลานบาท และ
รายไดอื่นๆ จํานวน 729.1 ลานบาท 

คาใชจาย 
 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม ในป 2560 จํานวน 3,049.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ลานบาท ในป 2559 
โดยคาใชจายหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 2,022.9 ลานบาท คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 
903.8 ลานบาท และดอกเบี้ยจายของบริษัท จํานวน 111.8 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทมีตนทุนทางการเงินเฉล่ียอยูที่ 2.7% 
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กําไรสุทธิ 
 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 466.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ลานบาท ในป 2559 เนื่องจากรายไดจากการให
เชาซ้ือเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ ประกอบกับยังไดรับ
ประโยชนจากตนทุนขายและตนทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้อยางมีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น 
สงผลใหกําไรตอหุนเปน 0.93 บาท/หุน หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุน ในป 2559 โดยมีจํานวนหุนรวม 500 ลานหุน 

 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนรายไดของกลุมบริษัทในป 2560 มีรายไดหลักมาจากการใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต 78.2% สวนรายไดจาก
การใหเชาซ้ือรถยนตลดลงอยูที่ 0.9% สําหรับรายไดอื่นๆ ลดลงอยูที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหน้ีสูญรับคืนลดนอยลง เนื่องจาก
คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น 

สินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุน 
ณ ส้ินป 2560 กลุมบริษัทฐิติกรมีสินทรัพยรวม 10,018.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ลานบาท ในป 

2559 ซึ่งสินทรัพยหลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต สวนหนี้สินรวม 5,232.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 
4,061.5 ลานบาท ในป 2559 โดยบริษัทไดวางแผนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงิน ซึ่งคาดวาอัตราดอกเบ้ียจะ
ปรับสูงขึ้น จึงไดออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในสวนของผูถือหุนรวม 
4,785.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ลานบาท ในป 2559 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2560 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว ต้ังแตหนา 81 เปนตนไป โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจาก
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 115 ราย นับจํานวนหุนได 412,950,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 412,950,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบันบริษัท
มีการขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาว มีการเปล่ียนไปจาก
เดิม ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้ 

นโยบายเดิม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) 

 นโยบายใหม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 116 ราย นับจํานวนหุนได 412,952,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ เสนอ 
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 408,477,323 หุน คิดเปนรอยละ 98.9163 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย     4,475,000 หุน คิดเปนรอยละ   1.0837 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

 
วาระที่ 5   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล 

  ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 50 ลานบาท ซึ่ง
ครบรอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แลวจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท มี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 3,249.9 ลานบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปน
เงินปนผลจายใหกับผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายช่ือผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 7 มีนาคม 2561  ในอัตราหุนละ 
0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะนําไปเปนเงินกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 117 ราย นับจํานวนหุนได 412,957,923 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใน
อัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน 

 วาระที่ 6.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล ชี้แจงตอที่ประชุมถึงขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเร่ืองของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 11 ทาน มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบษุกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

จากนั้น น.ส.นิรมล  ไดกลาวเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเปนที่เรียบรอยแลว จึงจะเรียนเชิญกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขามายังที่ประชุมตอไป 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ ไดผานกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัท วามีคุณสมบัติเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ในปนี้กลับเขาดํารง
ตําแหนงของบริษัทอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแตละทานตาม
เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระน้ี จะเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมดจากผูถือหุนทุกรายทั้ง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนคร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ครบท้ัง 3 ทาน ตามรายชื่อที่เสนอแลว และแจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

412,957,823 เสียง 
(100.00%) 

100 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ/ 
ประธาน
กรรมการบริหาร

412,957,923 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร

407,679,098 เสียง 
(98.7217%)

 5,278,825 เสียง 
(1.2783%) 

 0 เสียง 
 

0 เสียง 
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วาระที่ 6.2  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน  

น.ส.นิรมล ไดผูชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยมีกรรมการ 1 ทาน ที่ตองออกตามวาระ คือ 

น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 โดยกรรมการทานนี้ ไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดมีการพิจารณาผู
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 
เปนกรรมการ แทนกรรมการท่ีไมประสงคจะตอวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเปนกรรมการใหม ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว 
ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย เปน
กรรมการของบริษทั 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย         กรรมการ 412,957,923 เสียง 
(100.00%)

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

วาระที่ 7   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561                                                                                                        

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล ไดกลาวช้ีแจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมให
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาทตอป ซึ่งเทากับป 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง เทากับป 2560 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนมัุติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุม 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสองในสาม อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2561 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอ
การประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 
บาทตอการประชุมตอคร้ัง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2561 ตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอใหอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 3 
ทาน คือ  

1. นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803     

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2561 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
3,040,000 บาท ซึ่งนอยกวาคาสอบบัญชีในป 2560 ที่มีจํานวนเงิน 3,160,000 บาท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ัง นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชี
ป 2561 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งไดผานการอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันวงเงินหุนกูคงเหลือ 
2,600 ลานบาท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู และ/หรือไถถอนหุนกู  

จึงขอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูชุดใหมภายในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท และเม่ือรวมกับวงเงินหุนกู
เดิมที่มีจํานวน 2,600 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุนกูรวมทั้งหมด 3,200 ลานบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สําหรับ
รายละเอียดของวงเงินหุนกู ผูถือหุนสามารถดูไดจากเอกสารที่ไดจัดสงให 

 ตารางแสดงวงเงินหุนกูคงเหลือทั้งหมด 

รายละเอียด จํานวน 

หุนกูคงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60 
บวก  ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุนกู เม่ือวันที่ 27 ก.ย. 60 
หัก    ออกหุนกู วันที่ 23 ก.พ. 61 
วงเงินหุนกูคงเหลือ 
บวก  รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุนกูชุดใหม ในวันที่ 25 เม.ย. 61  

200  ลานบาท 
3,000  ลานบาท 

600  ลานบาท 
2,600  ลานบาท 

600  ลานบาท 

รวมเปนวงเงินหุนกูคงเหลือทัง้หมด 3,200  ลานบาท 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 

น.ส.นิรมล แจงวาสําหรับในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุม 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ภายใน
วงเงินไมเกิน 600 ลานบาท รวมกับวงเงินหุนกูคงเหลือเดิม 2,600 ลานบาท รวมเปนวงเงินหุนกูทั้งส้ิน 3,200 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-            คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามหรือขอเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและปดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
        
 
 

______________________________________                                      
                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางอังคณา สมชื่อ  ผูบันทกึการประชุม 
นายวิชัย สุรนัคครินทร และ นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  ผูตรวจทาน   

 



     

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น    

  

   

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            

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

3 แบบ คือ    

 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้                   

 

 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้สาํหรับผู ้

ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพื่อมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามที่กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพ่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม

ในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

         

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

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

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

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

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

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิตกิร                              จํากดั (มหาชน)    

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

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

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25 เมษายน  2562  เวลา  14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที ่69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ

 

 



 

Note… 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

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

         

  

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

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

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

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

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

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                           ฐิตกิร                               จํากดั (มหาชน)    

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

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

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 



หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

 

                               

               

วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

           

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

             

วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและเลือกตัง้กรรมการใหม่   

2 ท่านแทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายรักสนิท พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

        4. ช่ือกรรมการ         นายประพล พรประภา 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

 

      

5.2 พจิารณากรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       1. ช่ือกรรมการ        นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

       2. ช่ือกรรมการ        นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

      

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ 

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

  

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

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

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

 

   

 

    



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 



หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                                                   แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

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

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

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

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

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

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

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

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                  ฐิตกิร                                       จํากดั (มหาชน)   

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

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

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

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

   มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

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

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

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

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 



หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 

 

                

                                      

วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2561 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

           

               

                

วาระท่ี 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

             

                 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

             

วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและเลือกตัง้กรรมการใหม่   

2 ท่านแทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

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

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

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

                       2. ช่ือกรรมการ         นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

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

                       3. ช่ือกรรมการ         นายรักสนิท พรประภา 

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

       4. ช่ือกรรมการ         นายประพล พรประภา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 3 ของจํานวน 6 หน้า 

 

      

5.2 พจิารณากรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       1. ช่ือกรรมการ        นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ 

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

      2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

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

                     

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 6  เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

         

                

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี                                                              

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

 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                              เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

                                

         

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระท่ี 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 4 ของจํานวน 6 หน้า 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้ในเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท                            ฐิตกิร                                จํากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุใหญ่ 

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

  

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

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

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               เหน็ด้วย...................เสียง ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1.ช่ือ                                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                  73 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลกัสตูรการอบรม            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา         ไมม่ี 

ประสบการณ์    

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

          ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จํากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
 จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

 นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

 ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

การถือหุ้นในบริษัท                             -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                               8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     4 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท - ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - ครัง้ จาก 4 ครัง้  

หมายเหตุ

 

 : นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ ประสบปัญหาสขุภาพด้านสมอง จําเป็นต้องพกัรักษาอาการ จงึไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีและการประชมุคณะกรรมการสว่นใหญ่ในปี 2561 เน่ืองจากเหตผุลด้านสขุภาพ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

2.ช่ือ                                       นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ตําแหน่งปัจจุบนั             กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 61 ปี 

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

                                                         Graduate School of Business 

              บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

           วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูรการอบรม             วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่าย  

                                                         ตลุาการศาลยตุธิรรม 

              หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

           หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                            หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

              สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                         Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

              Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงนิไทย      

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          ไมม่ี 

ประสบการณ์               

บริษัทจดทะเบียน   ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 

                                                                                     กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ  ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสทิ จํากดั 

ปัจจบุนั     กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมรา

ชปูถมัป์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 

 (มอสน.) 

    อดีต      กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธุรกิจ  

      องคก์ารจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

    อดีต  กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

      บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

    อดีต  รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการตรวจสอบ 

      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    อดีต  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทเงนิทนุหลกัทรัพย์ สนิเอเชีย จํากดั 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
จะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              23 เมษายน 2556 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    6 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

3.ช่ือ                                      นายรักสนิท พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั            กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

อาย ุ                                                 72 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปริญญาตรีบญัชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,  

           CA., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 67 / 2550  

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน 

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

               ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)    

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

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

                                                  ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สนิพล จํากดั 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายรักสนิท  พรประภา

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

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

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก 6 มถินุายน 2546 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                     16 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ

ท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายรักสนิท  พรประภา -ไมม่ี- - 2 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้  
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายประพล พรประภา 

ตําแหน่งปัจจุบนั            กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

 อาย ุ                                                45 ปี 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP)  

          รุ่นท่ี 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

          หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7, สถาบนัวทิยาการการค้า 

              หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) 

             สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

          หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 54 / 2549  

                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

           สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประสบการณ์ 

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

             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)  

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 

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

             ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงนิทนัใจ จํากดั 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Suosdey Finance PLC 

             ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

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

          ปี 2554-ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทมุธานี ผู้ จําหน่ายโตโยต้า จํากดั 

            ปี 2550-ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จํากดั                                      

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

            ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จํากดั 

          ปี 2554-2561  กรรมการ บริษัท ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั 

                                               ปี 2540-2544 นกัวเิคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายประพล พรประภา

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท    

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

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                              6 มถินุายน 2546 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    16 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท 

กรรมการ 

นายประพล พรประภา -ไมม่ี- - 10 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ ที่มีอํานาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ทีค่วามสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา

รายการทางการค้า ทีก่ระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่

มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

ทัง้นีใ้นกรณีผู้ ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิตบิคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ที ่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัทซึ่ง เทา่กบั

 

 ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือ

หุ้นในบริษัท คอื กรรมการอสิระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ นายวบิูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

-  สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บั

บริษัท/ 

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา 

(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบ

บญัชี หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/

ขายวตัถดุบิ/สินค้า/บริการ การให้กู้ ยืม

เงนิหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยให้ระบขุนาด

ของรายการด้วย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 



1 

(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ 
ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 
 

1.ช่ือ                                       นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ 

อาย ุ                                                 52 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

             แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

           บริหารธุรกิจบณัฑติ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน  

              คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            Directors Certification Program (DCP 73/2004)  

           จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวตักิารทํางาน        

ประสบการณ์การทาํงานย้อนหลัง 5 ปี จนถงึปัจจุบัน 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และเจ้าหน้าที่บริหารระดบัสงูด้านการเงิน 

  

                                    บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

2547 – ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จํากดั 

    

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท พรสนัต ิจํากดั 

2561 – ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิ แอนด์ แคร์ จํากดั 

2550 – ปัจจบุนั • กรรมการ บริษัท ศรีสําอางค ์ซพัพลายเออร์ จํากดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 

กิจการของรัฐ

 

 - ไมม่ี- 

ประสบการณ์การทาํงานในอดีต 

• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group 

  ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย)  จํากดั 

• กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ สนิเอเซีย จํากดั 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ 
ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ 

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    - 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ 2 1).กรรมการ,

กรรมการบริหารความ

เส่ียง บริษัท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

2).กรรมการ บริษัท ที.

กรุงไทยอตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) 

4 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              - 
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ 
ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 
2.ช่ือ                                       นายกนิช บณุยษัฐิติ 

อาย ุ                                                 49 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

               LL.M., Harvard 

               LL.M., Michigan  

               LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium 

               High Level Justice Process Administers Certificate (บ.ย.ส.) Class 17,  

             Thailand Institute of Justice  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            -ไมม่ี- 

ประวตักิารทํางาน       

Position :  

 • Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University  

 • Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

 • Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd. 

 • Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd. 

 • College Council, Chitralada Technology College (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

 • Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University  

 • Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

 • Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรมราชกมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

 • Director, Rajprachasamasai School Foundation (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ์) 

 • Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหาจกัรีสิรินธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 • Director, Prince Mahidol Foundation (มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) 

 • Director, The National Identity Foundation (มลูนิธิเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาต)ิ 

 • Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

 

Teaching: 

 • Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University  

 • Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University  

 • Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management  

 • European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University  

 • European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University  
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(เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ท่ี 5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ 
ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครบ 9 ปี 
Previous Positions: 

 • Director, Siam Tyre Public Company Limited 

 • Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University  

 • Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Vice Dean (Administration and International Affairs), Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Sub-Committee on Economic and Social Rights, National Human Rights Commission 

 • Ad-hoc Committee (คณะกรรมาธิการวสิามญั) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism  

    Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly 

  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เหน็วา่ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน 

ของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    - 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผู้ ทีได้รับเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภท

กรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ -ไมม่ี- - 13 -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ                              - 

 



เอกสารแนบสาํหรับวาระท่ี 8 

 

 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัติวงเงนิในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้งต้นดังต่อไปนี ้ 

       

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวยีนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดาํเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคนืเงินกู้  และ/หรือไถถ่อนหุ้นกู้  

         ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบชืุ่อผู้ ถือหรือไม่ระบชืุ่อผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลกัประกนั

หรือไม่มีหลกัประกันและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด

ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

         สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                       มูลค่าหุ้นกู้  : วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท 

จํานวนดงักลา่ว 

       อายุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชน

ทัว่ไป และนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย

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

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

       การไถ่ถอนก่อนกําหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด 

รวมทัง้การซือ้คนืหุ้นกู้  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

      อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของ

หุ้นกู้  ท่ีได้ออกในคราวนัน้  

     อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีค่ณะกรรมการได้มอบหมาย มี

อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 

1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้ อายุ การไถ่

ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกบัการเสนอขาย ซึ่ง

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด ในกรณีที่

จะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร 

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

เอกสาร หลกัฐาน กบัสํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามท่ีเห็น

ควร    



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                 
1. ช่ือ - นามสกุล                      นางสาวอรพนิธ์ุ ชาตอัิปสร 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                78 ปี 

ท่ีอยู่             130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ 

                                                        สวนหลวง กทม. 10250 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

             MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business  

                                                             Administration, Sweden           

                                                       Ms.(Accounting) University of Wisconsin,  Madison, USA 

                                                            MBA (International Business) University of Wisconsin,  Madison USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ          หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  

         (ACP) รุ่นท่ี 43 / 2556 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 91 / 2554 

                                  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา        ไม่มี 

ประวตักิารทํางาน        

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

          ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ               ปี 2550-2552               กรรมการมลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม ธนาคารออมสิน                                                             

          ปี 2546-2548    กรรมการ ธนาคารออมสิน 

          ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  MMP Corporation 

                                                      ปี 2508-2544         อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

                                                                                           จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                           20 เมษายน 2553 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                    9 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร -ไมม่ี- - 1 แหง่ -ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

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

การประชมุครัง้นี ้



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                                        

2. ช่ือ - นามสกุล                       นายทวีป ชาติธํารง 

ประเภทกรรมการ             กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

อาย ุ                                                 70 ปี 

ท่ีอยู่              317/4 เอกมยั 19 ถ.สขุมุวทิ 63 คลองตนัเหนือ 

                                                        เขตวฒันา กทม. 10110 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              MBA Quantitative Methods, St. Johns University 

                                                             B.A. Mathematics, University of Oregon                                                       

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ            หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 83/ 2553 

                    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา        ไม่มี 

 ประวตักิารทํางาน     

บริษัทจดทะเบียน                              ปี 2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                                       กรรมการ  บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

                          ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

      บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

              ปี 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

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

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

 การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            10 พฤศจิกายน 2552 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                     10 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

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

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

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

การประชมุครัง้นี ้

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า 

                                                                                                                                                                

3. ช่ือ - นามสกุล                       นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 73 ปี 

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

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              บริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ศลิปะศาสตร์บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุ่นท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทํางาน           

บริษัทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน)              

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจํากดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            8 พฤษภาคม 2558 

จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่ง                    4 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท - ครัง้ จาก 4 ครัง้, เข้าร่วม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - ครัง้ จาก 4 ครัง้  

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

การประชมุครัง้นี ้

หมายเหตุ

 

 : นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ ประสบปัญหาสขุภาพด้านสมอง จําเป็นต้องพกัรักษาอาการ จงึไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและการประชมุคณะกรรมการสว่นใหญ่ในปี 2561 เน่ืองจากเหตผุลด้านสขุภาพ 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า 

 

4. ช่ือ - นามสกุล                       นายวบูิลย์ เพิ่มอารยวงศ์ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ , กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 61 ปี 

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

สญัชาต ิ                                           ไทย 

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

                                                        Graduate School of Business 

             บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาข้าราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุ่นท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีที่ผ่านมา         ไม่มี 

ประวตักิารทํางาน 

บริษัทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                   บริษัท ฐิตกิร  จํากดั (มหาชน) 

บริษัทจํากดัและองค์กรอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิท จํากดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุารี  

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ 

                   องคก์ารจดัการนํา้เสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

   

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า 

การถือหุ้นในบริษัท                           -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง                    6 ปี 

การดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บริษัท 

 

จํานวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

 

การเข้าร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

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

การประชมุครัง้นี ้
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม

 

       

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)  

• 
         

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้มอบฉนัทะและ 

   ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

        

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน   

   นิตบิคุคล 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                              -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                              -  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ของผู้ มีอํานาจลงนามแทน 

   นิตบิคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง 

                              -  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

• 
       

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  หนงัสือเดนิทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

-  สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

       

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สําเนาหนงัสือเดนิทาง ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

   ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
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 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                            -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทได้จดัส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

                            -  สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรอง 

                                สําเนาถกูต้อง 

                           -   หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

 ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล  

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวธีิการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรับทราบก่อนเข้า

สูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นบั 1 หุ้นเป็นหนึง่เสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เหน็ด้วยหรืองดออก  

                              เสียง ยกเว้น ในวาระท่ี 5

                        เสียงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ (ทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง) 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล กําหนดให้มีการเก็บบตัรลงคะแนน  

- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

คดัค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติ

คดัค้านหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ 

และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออก

เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชมุมีมตใิห้

อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็น

เอกฉนัท์ให้อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้

ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมตคิดัค้าน

หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ทางบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีคดัค้านหรืองด

ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว   

-     ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนํา

การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวมไว้ล่วงหน้า

ในชณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ

ฉนัทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และนําคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวข้างต้น 
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ข้อบงัคบับริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น    

ข้อ 34.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีเ่ดอืน

นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท    

              การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 

             คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น  

รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยีส่บิห้า

คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นบัแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อ 35.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที ่วัน 

เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจน

วา่เป็นเร่ืองจะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตัิ หรือเพือ่พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุ 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ข้อ 36.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่

การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

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

กวา่ยี่สบิห้าคน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแล้วหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

การประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้จนล่วงเวลานดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือ

หุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แกบ่คุคลอ่ืน 

 ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 ค)  การทํา แก้ไขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ง)  การแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 จ)  การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 40.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบักิจการของบริษัทท่ีได้จดัการไปใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้าม)ี 

4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

6) กิจการอ่ืนๆ 

 

 

 

              

 





 

Note… 
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