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ที่ TK.010/2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562

เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
2. รายงานประจําปี 2561
3. คําชี ้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นทีส่ นใจ
สามารถ Download ข้ อมูลได้ จาก Website ของบริ ษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.2
7. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
8. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
10. ข้ อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2561
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ซึง่ บริ ษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2561 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของบริ ษทั ฯ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้ รับการตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วว่าถูกต้ อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2560
สินทรัพย์รวม
10,429.6ล้ านบาท
10,018.2 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
5,500.7 ล้ านบาท
5,232.9 ล้ านบาท
รายได้ รวม
3,878.1 ล้ านบาท
3,653.6 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
407.4 ล้ านบาท
466.9 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น
0.82 บาท/หุ้น
0.93 บาท/หุ้น
โดยมี รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว
และในปี นี ้บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 407.4 ล้ านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริ ษทั ฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นก่อน
บริ ษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วน ร้ อยละ 55.2 ของกําไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 225.0 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
โดยมีตารางการจ่ายเงินปั นผลของปี 2561 และปี 2560 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561
ปี 2560
1. กําไรสุทธิ (งบรวม)
407.4 ล้ านบาท
466.9 ล้ านบาท
2. จํานวนหุ้น
500 ล้ านหุ้น
500 ล้ านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.45 บาท
0.52 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
225.0 ล้ านบาท
260.0 ล้ านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 55.2
ร้ อยละ 55.7
แต่ทง้ั นีน้ โยบายดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 500 ล้ านหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.2 ของกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษทั (งบรวม) ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 5: พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ านแทน
กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
5.1) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 18 ซึง่ กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ ามายังบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ เสนอ
ให้ เลือกตังกรรมการ
้
4 ท่าน ทีพ่ ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้ วย
1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริ หาร
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง นัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือ หุ้นเพื่อ เลื อกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํ านวน 4 ท่านในปี นีก้ ลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคัดเลือก ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
นี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
5.2) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
ครบ 9 ปี
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายการจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท ไว้
ไม่เกิน 9 ปี หรื อ 3 วาระ ซึง่ กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธํารง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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มีการดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และ กําลังจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี เรื่ องธรรมาภิบาลของบริ ษัท ดังนันกรรมการทั
้
ง้ 2
ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ตอ่ วาระการเป็ นกรรมการอิสระ และขอสิ ้นสุดการทําหน้ าที่กรรมการ โดยให้ มีผลในวันที่ 25 เมษายน
2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เสร็ จสิ ้น
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้ เสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเข้ ามาเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัท
จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคล 2 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และคณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง นัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลื อกตัง้ กรรมการใหม่ ทัง้ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคัดเลือก ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยกลัน่ กรองและพิ จ ารณา อย่ า งละเอี ย ดถึง ความเหมาะสมประการต่า งๆ โดยเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง จาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษัท เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีรวมทังได้
้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธาหรื อนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ จากบริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี ทผ่ี า่ นมา เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2562
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ) เป็ นจํานวน 3,240,000 บาท
ซึง่ มากกว่า ปี 2561 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,040,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี
2562 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย 5 ปี ตดิ ต่อกัน ในปี 2557-2561)
2. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตดิ ต่อกัน
ในปี 2552-2556)
3. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษทั ย่อย/ ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน
3,240,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2561 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,040,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2562 (ปี ทเ่ี สนอ)
ปี 2561 (จ่ายจริ ง)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,470,000
1,360,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
1,770,000
1,680,000
รวม
3,240,000
3,040,000
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัตวิ งเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจน้ อยที่สุด จึง
ขออนุมตั วิ งเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั วิ งเงินออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ จดั วาระการประชุมนี ้ไว้ ในกรณีมีผ้ ตู ้ องการ
เสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา
อนึ่ง บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรั บเงินปั นผล (Record Date) ในวัน
อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อน
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้ อมกันนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยขอความร่ วมมือ โปรดส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรื อมอบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริ ษัทฯก่อนเริ่ มประชุม โดยบริ ษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคาํ ถามที่
ต้ องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรื อโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จดั การ

ที่ TK.023/2561
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม ได
กลาวแนะนําผูเขารวมประชุมประกอบดวยกรรมการบริษัท 10 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน คิดเปน 90.9% ของกรรมการทั้งหมด
(เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุรินทร ธรรมนิเวศ ปวย ไมสามารถเขารวมประชุมฯ ได) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูสอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย ดังนี้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตยพงษ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

10. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจัก กชัย พานิช พัฒ น ที่ป รึก ษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงอีก 5 ทา น ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นายธิติพล เลือดภักดี
นางชลธิชา ยอดศรี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูจัดการฝายตางประเทศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ปรึกษา (เทียบเทาผูจัดการฝาย)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอย เขารวมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด ทํา
หนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุม 1 ทาน คือ คุณอภิชาต ตาทอง

2
บริษัทฯ ไดดําเนินการกอนการประชุม ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไปยังผูถือหุน เปนเวลา 21 วันลวงหนากอนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
2. บริษัทฯ ไดแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ที่เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูล และไดแจงการดําเนินการดังกลาวของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบโดยผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
3. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและสมควรบรรจุเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ
โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจํานวนหุนได 412,436,623 หุน
คิดเปนรอยละ 82.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
น.ส.นิรมล กลาวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมชัดเจนในบัตรลงคะแนน เชน ลงคะแนนเสียงเกินกวา 1 ชอง หรือกรณีมีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลง
ชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆา จะถือวาเปนบัตรเสีย สําหรับผูถือหุนที่ไมสงบัตรลงคะแนนเสียงไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวาผูถือ
หุนเห็นดวยและจะนับรวมเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้นๆ สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 113 ราย นับจํานวนหุนได 412,920,323 หุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
412,920,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไมมีบัตรเสีย
-ไมมี-

บริษัท ฐิติกร จํากัด (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
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560
ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอที่ประชุม
นายประพล ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
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 ที่มียอดจําหนายรถจักรยานยนตต่ํากวาในชวงเดียวกันของป 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 ซึ่งมีขนาดตั้งแต 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 ที่มีขนาดตั้งแต 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 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน
6 สาขา ซึ่งคาดวาภายในป 2561 จะเปดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 9 สาขา สวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
1 สาขา ที่เวียงจันทน ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปดสาขาเพิ่มแลว จํานวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สําหรับใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูระหวางการจัดตั้งบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,018.0 ลานบาท เปนลูกหนี้เชาซื้อสุทธิมูลคา 9,032.0 ลานบาท ซึ่งคิดเปน
90.2% ของมูลคาสินทรัยพรวม เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 7,724.0 ลานบาท ในป 2559 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น
4.2% เปนลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 8,400.0 ลานบาท หรือ 93.0% โดยแบงเปนลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ลานบาท หรือ
95.3% และลูกหนี้ตางประเทศ 397.0 ลานบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 545.0 ลานบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินใหกูยืม
86.0 ลานบาท หรือ 1.0% และสินเชื่อ 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% ของลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตรวม สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถยนตมี
สัดสวน 6.0% ซึ่งเปนนโยบายของทางบริษัทที่ไมเนนการปลอยสินเชื่อรถยนต เนื่องจากมีการแขงขันสูงและผลตอบแทนนอย
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โดยในป 2560 ลูกหนี้เชาซื้อรถยนต มีจํานวน 545.0 ลานบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ลานบาท ในป 2559 ในขณะที่ตลาด
รวมรถยนตเพิ่มขึ้น 13.4% และมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 5.2% สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรวม ลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในป 2560 อยูที่ 4.7% ลดลงเล็กนอยจากป 2559 ซึ่งอยูที่ 4.8%
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซื้อ
กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองที่เขมงวด โดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสํารองตั้งแต 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตที่คางชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระทั้งหมด
บริษัทตั้งสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน สวนลูกหนี้เชาซื้อรถยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสํารอง
ตั้งแต 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซื้อรถยนตที่คางชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ
ทั้งหมด บริษัทตั้งสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
ณ สิ้นป 2560 ลูกหนี้เชาซื้อสุทธิกอนการตั้งสํารองมีมูลคา 9,586.0 ลานบาท มีการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวถึง
554.0 ลานบาท คิดเปน 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 11.0 ลานบาท คิดเปน 50.4 เทา และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 455.0
ลานบาท มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปน 121.8% ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทตั้งสํารองไวอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ นายประพล ยังไดชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมใหทราบวา ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทยังไมไดเขารวมโครงการ
แนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เนื่องจากอยูในระหวางการศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวในอนาคต แตบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องการตอตาน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการตรวจสอบ และปองกันไมใหผูบริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเปนชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดสงคํารองเรียนหรือเบาะแสตางๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริต
ฉอโกงในสาระที่สําคัญ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียงในวาระนี้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
นางสาวปฐมา ไดกลาวชี้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
รายได
กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม ในป 2560 จํานวน 3,653.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ลานบาท ในป 2559
ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหเชาซื้อรวม 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 คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน
903.8 ลานบาท และดอกเบี้ยจายของบริษัท จํานวน 111.8 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทมีตนทุนทางการเงินเฉลี่ยอยูที่ 2.7%
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กําไรสุทธิ
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 466.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ลานบาท ในป 2559 เนื่องจากรายไดจากการให
เชาซื้อเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ 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 มีรายไดหลักมาจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนต 78.2% สวนรายไดจาก
การใหเชาซื้อรถยนตลดลงอยูที่ 0.9% สําหรับรายไดอื่นๆ ลดลงอยูที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหนี้สูญรับคืนลดนอยลง เนื่องจาก
คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น
สินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2560 กลุมบริษัทฐิติกรมีสินทรัพยรวม 10,018.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ลานบาท ในป
2559 ซึ่งสินทรัพยหลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต สวนหนี้สินรวม 5,232.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก
4,061.5 ลานบาท ในป 2559 โดยบริษัทไดวางแผนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงิน ซึ่งคาดวาอัตราดอกเบี้ยจะ
ปรับสูงขึ้น จึงไดออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในสวนของผูถือหุนรวม
4,785.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ลานบาท ในป 2559
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2560 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว ตั้งแตหนา 81 เปนตนไป โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจาก
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ตามที่เสนอ
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 115 ราย นับจํานวนหุนได 412,950,323 หุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
412,950,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไมมีบัตรเสีย
-ไมมีวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบันบริษัท
มีการขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาว มีการเปลี่ยนไปจาก
เดิม ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้
นโยบายเดิม : กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)
นโยบายใหม : กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม)
บริษัท ฐิติกร จํากัด (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

6
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 116 ราย นับจํานวนหุนได 412,952,323 หุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ เสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
408,477,323 หุน คิดเปนรอยละ 98.9163 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
4,475,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.0837 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไมมีบัตรเสีย
-ไมมีวาระที่ 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 ตามที่ปรากฏรายชื่อผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 7 มีนาคม 2561 ในอัตราหุนละ
0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10
พฤษภาคม 2561 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะนําไปเปนเงินกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 117 ราย นับจํานวนหุนได 412,957,923 หุน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใน
อัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่
10 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไมมีบัตรเสีย
-ไมมีวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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น.ส.นิรมล ชี้แจงตอที่ประชุมถึงขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเรื่องของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ
จํานวน 4 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 11 ทาน มีรายชื่อดังนี้
1.
2.
3.
4.

น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร
น.ส.ปฐมา พรประภา
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
น.ส.เพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

จากนั้น น.ส.นิรมล ไดกลาวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเปนที่เรียบรอยแลว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขามายังที่ประชุมตอไป
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท วามีคุณสมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ในปนี้กลับเขาดํารง
ตําแหนงของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแตละทานตาม
เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว มีรายชื่อดังนี้
1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร
2. น.ส.ปฐมา พรประภา
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ
น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือหุนทุกรายทั้ง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ครบทั้ง 3 ทาน ตามรายชื่อที่เสนอแลว และแจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

1

น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร

2

น.ส.ปฐมา พรประภา

3

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

ประเภทกรรมการ

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ/
ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ/
กรรมการบริหาร

412,957,823 เสียง
(100.00%)

100 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

412,957,923 เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

407,679,098 เสียง
(98.7217%)

5,278,825 เสียง
(1.2783%)

0 เสียง

0 เสียง

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
น.ส.นิรมล ไดผูชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยมีกรรมการ 1 ทาน ที่ตองออกตามวาระ คือ
น.ส.เพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร
โดยกรรมการทานนี้ ไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดมีการพิจารณาผู
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
เปนกรรมการ แทนกรรมการที่ไมประสงคจะตอวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเปนกรรมการใหม ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว
ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย เปน
กรรมการของบริษทั
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

ประเภทกรรมการ

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

1

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย

กรรมการ

412,957,923 เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

งดออกเสียง บัตรเสีย
0 เสียง

0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม
น.ส.นิรมล ไดกลาวชี้แจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาทตอป ซึ่งเทากับป 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง เทากับป 2560
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสองในสาม อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2561 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอ
การประชุมตอครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000
บาทตอการประชุมตอครั้ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหนที่มาประชุม
ไมเห็นดวย -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
งดออกเสียง -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561
ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
2561 ตอที่ประชุม
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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ทาน คือ

น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอใหอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 3
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
3. นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2561 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน
3,040,000 บาท ซึ่งนอยกวาคาสอบบัญชีในป 2560 ที่มีจํานวนเงิน 3,160,000 บาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561
น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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 -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไมมีบัตรเสีย
-ไมมีวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท
ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม
น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งไดผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันวงเงินหุนกูคงเหลือ
2,600 ลานบาท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู และ/หรือไถถอนหุนกู
จึงขอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูชุดใหมภายในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท และเมื่อรวมกับวงเงินหุนกู
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 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60
หัก ออกหุนกู วันที่ 23 ก.พ. 61
วงเงินหุนกูคงเหลือ
บวก รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุนกูชุดใหม ในวันที่ 25 เม.ย. 61
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รวมเปนวงเงินหุนกูคงเหลือทัง้ หมด

3,200 ลานบาท

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู
น.ส.นิรมล แจงวาสําหรับในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ภายใน
วงเงินไมเกิน 600 ลานบาท รวมกับวงเงินหุนกูคงเหลือเดิม 2,600 ลานบาท รวมเปนวงเงินหุนกูทั้งสิ้น 3,200 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
ไมเห็นดวย -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
งดออกเสียง -ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไมมีคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามหรือขอเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและปดประชุมเวลา 15.00 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผูบันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัคครินทร และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผูตรวจทาน
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คําชี้แจงเกีย่ วกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพั ฒนาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เรื ่ อ ง กํา หนดแบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะ
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาํ หนดรู ปแบบหนังสื อมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้
3 แบบ คือ
(1) แบบ ก. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี้ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้

ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ สําหรับผู ้
ถือหุ ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น เพื่อมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
โดยขอให้ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มาแสดง พร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะในกรณี ท่ีมีการมอบฉันทะ เพือ่ ลงทะเบียนเข้าประชุม
ในวันประชุมด้วย

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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้ าพเจ้ า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………….. …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย
กิจการใดทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note…

www.tk.co.th

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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตัง้ กรรมการใหม่
2 ท่ านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประพล พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
5.2 พิจารณากรรมการใหม่ 2 ท่ านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย

วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่............................. เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

Note…

www.tk.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

………………………………
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั .......................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
ถ่ ือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................ เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตัง้ กรรมการใหม่
2 ท่ านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประพล พรประภา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 2 ของจํานวน 6 หน้ า

5.2 พิจารณากรรมการใหม่ 2 ท่ านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

หน้ า 3 ของจํานวน 6 หน้ า

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ ในเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ ้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย

วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่............................. เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 6 ของจํานวน 6 หน้ า
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
1.ชื่อ
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
73 ปี
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2558-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2551-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
ปี 2548-2554
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2537-2547
กรรมการ บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
ปี 2537-2547
กรรมการ บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษทั
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
4 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
จํานวน
ประเภท (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
กรรมการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
-ไม่มี1
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท - ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครัง้ จาก 4 ครัง้
หมายเหตุ : นายสุรินทร์ ธรรมนิ เวศ ประสบปั ญหาสุขภาพด้ านสมอง จําเป็ นต้ องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี และการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้ านสุขภาพ
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
2.ชื่อ
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
61 ปี
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒบิ ตั รหลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ าย
ตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่ นที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่ นที่ 1/2542
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
ปี 2556-ปัจจุบนั

ปี 2558-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมรา
ชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(มอสน.)
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร,กรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จํากัด
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
6 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
-ไม่มี2
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
3.ชื่อ
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
72 ปี
ปริญญาตรี บญ
ั ชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,
CA., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2530-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2522-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด
ปี 2522-2553
กรรมการ บริ ษทั สินพล จํากัด
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายรักสนิท พรประภา มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็ น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
วันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
16 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
จํานวน
ประเภท
ธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
-ไม่มี2
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
4. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริ ษัท
วันแต่งตังครั
้ ง้ แรก

นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริ หาร
45 ปี
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)
รุ่ นที่ 3/2558 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่ นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้ า
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 2 (วพน. 2)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 54 / 2549
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่ นที่ 1/2551
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ไม่มี
ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการ, รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2560-ปัจจุบนั
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
ปี 2560-ปัจจุบนั
กรรมการผู้จดั การ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
ปี 2557-ปัจจุบนั
กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบนั
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ปี 2554-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เอส.พี.อาคาร จํากัด
ปี 2554-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั โตโยต้ าปทุมธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้ า จํากัด
ปี 2550-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
ปี 2544-ปัจจุบนั
กรรมการ,รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
ปี 2544-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ชยภาค จํากัด
ปี 2554-2561
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์ แกน
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ/ กรรมการบริ หาร
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายประพล พรประภา มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
จํานวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็ น 5.11 % ของหุ้นทีม่ ีสทิ ธิ์ออกเสียงทังหมด
้
6 มิถนุ ายน 2546
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
16 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
กรรมการ
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จํานวน
ประเภท
บริ ษทั
กรรมการ
นายประพล พรประภา
-ไม่มี10
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

7

(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทกําหนดขึ ้น
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องด้ วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุม
ของ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้ รับแต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีค่ วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา
รายการทางการค้ า ทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรื อ ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํา่ กว่า
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบ
้ จจุบนั และ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ ทังในปั
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
6. ไม่เ ป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พใดๆ ซึง่ รวมถึง การเป็ นที่ปรึ ก ษาทางกฎหมายหรื อ ที่ป รึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ในกรณีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้ รั บแต่ง ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตั วแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.1)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทซึ่ง เท่ากับ ข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือ
หุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องถือหุ้นในบริ ษทั ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทังหมดนอกจากนี
้
้ ผู้ท่ีจะ
เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จํานวนหุ้น
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับ
บริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ท่ ี
ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรื อที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/
ขายวัตถุดบิ /สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุขนาด
ของรายการด้ วย

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่มี

ไม่มี

1

(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.2)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
1.ชื่อ
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
52 ปี
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program (DCP 73/2004)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัตกิ ารทํางาน
ประสบการณ์ การทํางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2561 – ปัจจุบนั
• กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยง และเจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูงด้ านการเงิน
บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษทั ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2561 – ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ ตี ้ มาเนจเมนท์ จํากัด
2561 – ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษัท พรสันติ จํากัด
2561 – ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษัท ลุมพินี พร็ อพเพอร์ ตี ้ เซอร์ วสิ แอนด์ แคร์ จํากัด
2550 – ปัจจุบนั
• กรรมการ บริ ษทั ศรี สําอางค์ ซัพพลายเออร์ จํากัด
กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท -ไม่มีไม่มีกิจการของรัฐ ประสบการณ์ การทํางานในอดีต
• กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษท
ั ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
• กรรมการ บริ ษท
ั หลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
• ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ
่ ่ ายการเงิน บริ ษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.2)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีจํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจด เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
ของบริ ษัท
ทะเบียน)
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2
1).กรรมการ,
4
-ไม่มีกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
2).กรรมการ บริ ษทั ที.
กรุ งไทยอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม
-
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.2)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
2.ชื่อ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
อายุ
49 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา
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
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-ไม่มีประวัตกิ ารทํางาน
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 (วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา)
• Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
• Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการ
นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้ านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector
Development Commission
• Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรี ยนจิตรลดา)
• Director, Rajprachasamasai School Foundation (มูลนิธิโรงเรี ยนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรี สิรินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• Director, Prince Mahidol Foundation (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
• Director, The National Identity Foundation (มูลนิธิเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ)
• Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มูลนิธิหอชมเมืองกรุ งเทพมหานคร)
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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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5.2)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระครบ 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 (คณะกรรมาธิการวิสามัญ) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism
Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายกนิช บุณยัษฐิติ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีจํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
กรรมการ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
-ไม่มี13
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
-

เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้ งต้ นดังต่ อไปนี ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนและ/หรื อการจัดหาเงินทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดําเนินกิจการและ/หรื อ
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิท ธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกัน
หรื อไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด
ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอื่น
มูลค่ าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จํานวนดังกล่าว
อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ ให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด : บริ ษัทอาจกําหนดให้ มีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด
รวมทังการซื
้
้อคืนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหู้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบีย้ : ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลงเงื่อนไขของ
หุ้นกู้ ทีไ่ ด้ ออกในคราวนัน้
อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลทีค่ ณะกรรมการได้ มอบหมาย มี
อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี ้
1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่
ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเสนอขาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตังที
้ ป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหลักทรั พย์ และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลอื่นใด ในกรณี ที่
จะต้ องมีการแต่งตัง้ ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยื่น
เอกสาร หลักฐาน กับสํานักงานก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ทกุ ประการ ตามทีเ่ ห็น
ควร

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
1. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
78 ปี
130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
สวนหลวง กทม. 10250
ไทย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business
Administration, Sweden
Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA
MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่ นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปัจจุบนั
ปี 2553-ปัจจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปัจจุบนั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 เมษายน 2553
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
9 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี1 แห่ง
-ไม่มีในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

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

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
10 พฤศจิกายน 2552
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
10 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นายทวีป ชาติธํารง
การเข้ าร่ วมประชุม

การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

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

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

-

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
73 ปี
214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไทย
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2558-ปัจจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปัจจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
4 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ

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

จํานวน

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

-ไม่มี-

-

การเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท - ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

หมายเหตุ : นายสุรินทร์ ธรรมนิ เวศ ประสบปั ญหาสุขภาพด้ านสมอง จําเป็ นต้ องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้ านสุขภาพ

หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

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

ปี 2558-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร, บริ ษัทไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิง่ แวดล้ อมนานาชาติสริ ิ นธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
6 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการ
-

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

ในรอบ ปี 2561 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

1

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่ วมประชุม (แล้ วแต่กรณี)
• ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล
2. กรณีทม่ี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
• ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศ
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ คุ คล
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
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2. กรณีทม่ี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลและผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ ทป่ี ระชุมรับทราบก่อนเข้ า
สูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้ นบั 1 หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
้
นรายบุคคล กําหนดให้ มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียง ยกเว้ น ในวาระที่ 5 การแต่งตังกรรมการเป็
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม (ทังกรณี
้
ทผ่ี ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบันทึกการลงมติ
คัดค้ านหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนทีเ่ จ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ กอ่ นเข้ าประชุม
และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านหรื องดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้ าน
หรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ ทางบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้ านหรื องด
ออกเสียงดังกล่าวนันในการลงมติ
้
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
- ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามทีผ่ ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษทั จะนํา
การออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ ล่วงหน้ า
ในชณะทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น
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ข้ อบังคับบริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ า
คนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องจะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรื อเพือ่ พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัด ขึน้ ณ ห้ องอันเป็ นที่ตัง้ สํา นักงานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อจัง หวัด
ใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้ วหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ จนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทํา แก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สํ า คัญ การมอบหมายให้ บุค คลอื น่ เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื น่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัททีไ่ ด้ จดั การไปใน
รอบปี ทผ่ี า่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)
4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืน่ ๆ
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