เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
เปิ ดรับลงทะเบียน 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจ้งการลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

มาตรการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) บริษทั มีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุม่ เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม โดยส่ง
มาที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยูข่ องบริษทั (ด้านบนของหนังสือเชิญประชุม)
2. บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวน
สิทธิใ์ นการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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ที่ TK.009/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
2. รายงานประจําปี 2562
3. คําชีแ้ จงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ
สามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่หอ้ งประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษทั ฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2562 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของบริษทั ฯ ได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รบั การตรวจสอบรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
สินทรัพย์รวม
9,163.3 ล้านบาท
10,578.4ล้านบาท
หนีส้ นิ รวม
3,839.7 ล้านบาท
5,500.7 ล้านบาท
รายได้รวม
3,719.1 ล้านบาท
3,871.8 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
504.5 ล้านบาท
401.1 ล้านบาท
กําไรต่อหุน้
1.01 บาท/หุน้
0.81 บาท/หุน้
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และในปี นีบ้ ริษัทมีกาํ ไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 504.5 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
บริษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วน ร้อยละ 54.5 ของกําไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 275.0 ล้านบาท
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
โดยมีตารางการจ่ายเงินปั นผลของปี 2562 และปี 2561 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2562
ปี 2561
1. กําไรสุทธิ (งบรวม)
504.5 ล้านบาท
401.1 ล้านบาท
2. จํานวนหุน้
500 ล้านหุน้
500 ล้านหุน้
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
0.55 บาท
0.45 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
275.0 ล้านบาท
225.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 55.2
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 275.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54.5 ของกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั (งบรวม) ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 18 ซึง่ กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
บริษทั ฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ
ให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่าน ที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
ดัง นัน้ จึง เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือ หุน้ เพื่อ เลื อกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 3 ท่านในปี นีก้ ลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทัง้ นีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
นีไ้ ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยกลั่น กรองและพิ จ ารณา อย่ า งละเอี ย ดถึง ความเหมาะสมประการต่า งๆ โดยเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง จาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย 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 : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีรวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี ท่ผี า่ นมา เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2563
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 (ปี ท่เี สนอ) เป็ นจํานวน 3,340,000 บาท
ซึง่ มากกว่า ปี 2562 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่ี 3,240,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี
2563 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย 6 ปี ตดิ ต่อกัน ในปี 2557-2562)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตดิ ต่อกัน
ในปี 2552-2556)
3. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/
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ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน
3,340,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2562 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2563 (ปี ท่เี สนอ)
ปี 2562 (จ่ายจริง)
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,550,000
1,470,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
1,790,000
1,770,000
รวม
3,340,000
3,240,000
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัตเิ ข้าซือ้ กิจการ Microfinance ทีป่ ระเทศพม่า
ความเป็ นมาและเหตุผล : การเข้าซือ้ กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัท
สามารถเข้าถึงตลาดประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ว ประเทศพม่าเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม
53 ล้านคน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถื อว่าเป็ นช่วงอายุท่ีน้อยและอยู่ในช่วงวัยทํางาน นอกจากนี บ้ ริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อ สร้างโอกาสในการขยายธุร กิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อ ไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ
Motorcycle Hire Purchase ซึง่ บริษัทสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ประเทศพม่า
Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ได้รบั การยอมรับ
จากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงาน
ที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้ งั มีทมี ผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ ดังนัน้ การเข้าซือ้ กิจการนี ้
จะทําให้บริษัทสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มพืน้ ฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและ
เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านบริษัทที่มีขนาดพอเหมาะและมีคณ
ุ ภาพ
บริษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการ จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ของ
บริษัทได้ทนั ทีและทําให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษัทที่ประมาณการณ์ ณ สิน้ ปี 2563 เพิ่มขึน้ จาก 26% เป็ น
ประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ตอ้ งการให้มีสดั ส่วนสินเชื่อในต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่
การเป็ นบริษทั ชัน้ นําของภูมภิ าคอาเซียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited นัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เนื่องจาก Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึง่ ในบริษทั ไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงใน
ประเทศพม่า ซึ่งเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็ นประชากรในวัย
ทํางาน ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon, Bago,
Mon และมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี ้
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บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าที่ภ าครัฐของพม่าในทุกระดับ
รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุร กิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปใน
อนาคต ดังนัน้ การเข้าซือ้ หุน้ ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และ
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ (ROE) ได้ทนั ทีแล้ว ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพัฒนาไปสู่การเป็ นบริษัทชัน้ นําของภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนีไ้ ว้ในกรณีมีผตู้ อ้ งการ
เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ก่อน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกันนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผูร้ บั มอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หากมีคาํ ถามที่
ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ที่ TK.020/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม ได้
กล่าวแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 10 ท่าน จากทังหมด
้
11 ท่าน คิดเป็ น 90.91% ของกรรมการ
ทังหมด
้
(เนือ่ งจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายทวีป ชาติธํารง ป่ วย ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมฯ ได้ ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนทีป่ รึกษากฏหมาย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ชุมพล พรประภา
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

8. นายประพล พรประภา
9. นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ / ประธานกรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การสายบัญชีและการเงิน CFO
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ

นายจักก์ ช ัย พานิชพัฒ น์ ที่ป รึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งอีก 4 ท่า น ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายอภิชัย เอื ้อมเสถียรพร
2. นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิ น
3. นายธิ ติพล เลือดภักดี
4. นางชลธิ ชา ยอดศรี

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และผู้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และทีป่ รึ กษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ าย)
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย เข้ าร่ วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ทีป่ รึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้ าที่
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ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณกาญจนวรรณ กิจเจริ ญทรัยพ์ดี
บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
3. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอเรื่ องทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 4 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริ ษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 182 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 409,510,400 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.90 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
น.ส.นิรมล กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกเว้ นวาระที่ 5.1 และ วาระที่ 5.2 เรื่ องการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสีย งจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพือ่ เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลครบทุกรายแล้ ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อกรณีมกี ารขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อกํากับบริ เวณทีข่ ดี ฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นเห็นด้ วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ
ประธานทีป่ ระชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2561 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,510,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีบริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อทีป่ ระชุม
นายประพล ได้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,788,459 คัน ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คัน ในปี 2560
หลังจากทีต่ ลาดรถจักรยานยนต์ได้ เติบโตต่อเนื่องมาเป็ นเวลา 2 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรวม
รถจักรยานยนต์นา่ จะมียอดจําหน่ายอยูท่ ี่ประมาณ 1,720,000 คัน ลดลง 3.8% จากปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง
ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2560 จํานวน 6 เดือน โดยมียอด
จําหน่ายสูงและตํ่าสลับกันไป โดยเฉพาะช่วยครึ่งปี หลัง ยอดจําหน่ายลดลงเนือ่ งจากราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ส่งผล
โดยตรงกับพืชผลทางการเกษตรปรับตัวลง ซึ่งตามปกติยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์จะสูงที่สดุ ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส
สุดท้ ายของปี
สําหรับยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ในปี 2561 มีจํานวน 456,367 คัน ลดลง 0.9%
จาก 460,676 คัน ในปี 2560 ซึ่งลดลงน้ อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ทล่ี ดลง 1.2%
ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big
Bike ซึง่ มีขนาดตังแต่
้ 150 CC ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ 500 CC
สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2561 รถครอบครัวมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 51% จาก 50% ในปี 2560
และรถ Scooter มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 36% จาก 35% ในปี 2560 ส่วนกลุม่ รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตังแต่
้
500 CC ขึ ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึ ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดั ส่วนลดลงเป็ น
13% จาก 15% ในปี 2560 ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริ โภคจึงเลือกซื ้อรถรุ่นที่มีราคาตํ่ากว่า
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,041,739 คัน เพิ่มขึ ้น 19.5% จาก 871,650 คัน ในปี 2560 ซึง่ นับเป็ นปี ท่ี
2 ทีต่ ลาดกลับมาฟื น้ ตัว หลังจากทีต่ ดิ ลบต่อเนือ่ งมาเป็ นเวลา 4 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์วา่ ในปี 2562 ตลาดรวม
รถยนต์นา่ จะมียอดจําหน่ายอยูท่ ปี่ ระมาณ 1,000,000 คัน ลดลง 4.0% จากปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด
รถจักรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง
ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าทุกเดือนในปี 2560 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหน่าย
สูงสุด และสูงกว่ายอดจําหน่ายในเดือนเดียวกันของ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
ในปี 2561 บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
้ ้น 93 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทัว่ ประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน
6 สาขา ซึง่ ภายในปี 2562 จะเปิ ดเพิ่มอีก 6 สาขา รวมทังสิ
้ ้น 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3
สาขา ซึง่ ภายในปี 2562 จะเปิ ดเพิ่มอีก 2 สาขา รวมทังสิ
้ ้น 5 สาขา สําหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูร่ ะหว่างรอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ รับในเร็ วๆ นี ้ และภายในปี 2562 น่าจะเริ่ มดําเนินธุรกิจได้
มูลค่ าสินทรั พย์ รวมเทียบมูลค่ าลูกหนี้เช่ าซือ้
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 10,430.0 ล้ านบาท เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิมลู ค่า 9,224.0 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ น
88.4% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม เพิ่ มขึ ้น 2.1% จาก 9,032.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง
1.2% เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 8,748.0 ล้ านบาท หรื อ 94.8% โดยแบ่งเป็ นลูกหนี ้ในประเทศ 7,858.0 ล้ านบาท หรื อ
89.8% และลูกหนี ้ต่างประเทศ 890.0 ล้ านบาท หรื อ 10.2% ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ 394.0 ล้ านบาท หรื อ 4.3% ลูกหนี ้เงินให้
กู้ยืม 80.0 ล้ านบาท หรื อ 0.9% และสินเชื่อ Nano Finance 1.0 ล้ านบาท
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การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ -รถยนต์
สัดส่วนลูกหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 4.1% จาก 8,400.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง 1.2% และลูกหนี ้ค้ างชําระมากกว่า
3 เดือน อยูท่ ี่ 3.9% ของลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์รวม สําหรับลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ เป็ นนโยบายของทางบริ ษัทที่ไม่เน้ นการ
ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนือ่ งจากมีการแข่งขันสูงและผลตอบแทนน้ อย โดยในปี 2561 ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ มีจํานวน 395.0 ล้ าน
บาท ลดลง 27.5% จาก 545.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ในขณะทีต่ ลาดรวมรถยนต์เพิ่มขึ ้น 19.5% และมีลกู หนี ้ค้ างชําระมากกว่า
3 เดือน อยูท่ ่ี 10.0% สําหรับคุณภาพลูกหนี ้เช่าซื ้อรวม ลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 3 เดือนขึ ้นไป ในปี 2561 อยู่ที่ 4.1% ลดลงจากปี
2560 ซึ่งอยูท่ ่ี 4.7% ซึง่ คุณภาพลูกหนี ้ดีกว่าปี ที่ผา่ นๆ มา
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เช่ าซือ้
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองที่เข้ มงวด โดยนําหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสม
กับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ท่คี ้ างชําระเกิน 6 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% โดยไม่หกั หลักประกัน ซึ่งในปี 2561 กลุม่ บริ ษัทได้ มีการพิจารณาตังค่
้ าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (General
allowance) เพิ่มเติมอีก 1% ของยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ โดยมีการตังสํ
้ ารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้ านบาท เพื่อ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9)
ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อ
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% โดยไม่หกั
หลักประกัน
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
ณ สิ ้นปี 2561 ลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิกอ่ นการตังสํ
้ ารองมีมลู ค่า 9,820.0 ล้ านบาท มีการสํารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ ถึง
597.0 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.1% ของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อสุทธิ ก่อนหักค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (หากไม่รวม General
allowance อีก 1% ค่าเผื่อสํารองหนี ้สงสัยจะสูญอยูท่ ี่ 502.0 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.1%) เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 6
เดือน จํานวน 20.0 ล้ านบาท และเปรี ยบเทียบกับลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404.0 ล้ านบาท มีการตังสํ
้ ารองหนี ้
สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 147.8% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 124.3%) ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทตังสํ
้ ารองไว้ อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ นายประพล ยังได้ ชี ้แจงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมให้ ทราบว่า ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรี ยมข้ อมูลเพือ่ จะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับเรื่ องการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่ องนี ้ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึง่ จะช่วย
ให้ เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีการทุจริ ต รวมทังบริ
้ ษัทมีนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึง่ เป็ นช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ สง่ คําร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริ ต
ฉ้ อโกงในสาระทีส่ าํ คัญ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่า เนือ่ งจากวาระนี ้เป็ นวาระเพือ่ ทราบ ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ กล่าวชี ้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

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

5
รายได้
กลุม่ บริ ษัทฐิ ติกรมีรายได้ รวม ในปี 2561 จํานวน 3,878.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.1% จาก 3,653.6 ล้ านบาท ในปี 2560
ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ เช่าซื ้อรวม จํานวน 3,176.6 ล้ านบาท รายได้ จากการให้ ก้ ยู ืม จํานวน 21.7 ล้ านบาท และ
รายได้ อน่ื ๆ จํานวน 670.0 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
กลุม่ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม ในปี 2561 จํานวน 3,470.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.1% จาก 3,181.4 ล้ านบาท ในปี 2560
โดยค่าใช้ จ่ายหลักคือค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 2,154.3 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน
1,066.8 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัท จํานวน 129.3 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลีย่ อยูท่ ่ี 2.7%
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 407.4 ล้ านบาท ลดลง 12.8% จาก 467.0 ล้ านบาท ในปี 2560 เนื่องจากรายได้ จากหนี ้สูญรับ
คืนลดลง ประกอบกับนโยบายเร่งตัดหนี ้สูญ และบริ ษัทได้ มีการเพิม่ ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (General Allowance) เพิ่มอีก 1%
เพือ่ รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ซึง่ จะเริ่ มใช้ ในปี 2563 ส่งผลให้ กําไรต่อหุ้นเป็ น 0.82 บาท/หุ้น ลดลง 11.8% จาก
0.93 บาท/หุ้น ในปี 2560 โดยมีจํานวนหุ้นรวม 500 ล้ านหุ้น
สัดส่ วนของรายได้
สัดส่วนรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทในปี 2561 มีรายได้ หลักมาจากการให้ เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 81.3% ส่วนรายได้ จาก
การให้ เช่าซื ้อรถยนต์ลดลงอยูท่ ่ี 0.6% สําหรับรายได้ อน่ื ๆ ลดลงอยูท่ ่ี 18.1% สาเหตุเกิดจากหนี ้สูญรับคืนลดน้ อยลง เนือ่ งจาก
คุณภาพลูกหนี ้ดีข ึ ้น
สินทรั พย์ หนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2561 กลุ่มบริ ษัทฐิ ติกรมีสินทรัพย์รวม 10,429.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4.1% จาก 10,018.2 ล้ านบาท ในปี
2560 ซึ่งสินทรัพย์หลักทีเ่ พิม่ ขึ ้นคือลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ ส่วนหนี ้สินรวม 5,500.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.1% จาก 5,232.9
ล้ านบาท ในปี 2560 โดยบริ ษัทได้ วางแผนการบริ หารสภาพคล่องและต้ นทุนทางการเงิน ซึง่ คาดว่าอัตราดอกเบี ้ยจะปรับสูงขึ ้น
จึงได้ ออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็ นจํานวนมาก เพือ่ รองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,929.0 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 3.0% จาก 4,785.3 ล้ านบาท ในปี 2560
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว ตังแต่ห
้ น้ า 83 เป็ นต้ นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น
มาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 409,513,400 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2561 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
409,267,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
246,300 หุ้น
บัตรเสีย
-ไม่มี-
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่าการจัดสรรกําไรประจําปี ตามข้ อบังคับ บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมาย 50 ล้ านบาท ซึ่ง
ครบร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท แล้ วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษี เงินได้ 407.4 ล้ านบาท มี
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจํานวน 3,397.3 ล้ านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาํ เงินกําไรมาจัดสรรเป็ น
เงินปั นผลจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้น
ละ 0.45 บาท (สี่สบิ ห้ าสตางค์) จํานวน 500 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 สําหรับกําไรส่วนทีเ่ หลือ บริ ษัทจะนําไปเป็ นเงินกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน
อัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สบิ ห้ าสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,513,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทน
กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ องของคณะกรรมการ ข้ อที่ 18 กําหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายประพล พรประภา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร

จากนัน้ น.ส.นิรมล ได้ กล่าวเรี ยนเชิญกรรมการทีม่ ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุม ยกเว้ น นายสุรินทร์ ธรรม
นิเวศ ด้ วยปั ญหาด้ านสุขภาพ จึงขออนุญาตจากทีป่ ระชุมฯ โดยไม่ต้องออกไปนอกห้ องประชุม หลังจากทีม่ ีการลงคะแนนเสียง
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะเรี ยนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ามายังทีป่ ระชุมต่อไป
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปี นี ้กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พจิ ารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว มีรายชื่อดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายประพล พรประภา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกรายทัง้
ทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็ บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ ว และแจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
3

ชื่อกรรมการ

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมกาตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาฯ
นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/
กรรมการบริ หาร
นายประพล พรประภา
กรรมการ/รอง
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หาร

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง บัตรเสีย

401,423,600 เสียง
(98.0245%)
409,513,400 เสียง
(100.0000%)

8,089,800 เสียง
(1.9755%)
0 เสียง
(0.0000%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

409,479,200 เสียง
(99.9916%)
409,479,200 เสียง
(99.9916%)

34,200 เสียง
(0.0084%)
34,200 เสียง
(0.0084%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
น.ส.นิรมล ได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องด้ วยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และกําลังจะครบ 9 ปี
ในเดือนเมษายน 2562 มีรายชื่อดังนี ้
1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอปั สร
2. นายทวีป ชาติธํารง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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ตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เรื่ องธรรมาภิบาลของบริ ษัท ซึง่ มีการกําหนดเป็ นนโยบาย จํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี ดังนันกรรมการทั
้
ง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็ นกรรมการอิสระ และขอสิ ้นสุดการทํา
หน้ าทีก่ รรมการ โดยให้ มผี ลในวันที่ 25 เมษายน 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็ จสิ ้น
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ มีการพิจารณาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะทําหน้ าที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท จํานวน 2
ท่าน ได้ แก่
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
ซึง่ ประวัตบิ คุ คลทีจ่ ะเสนอเป็ นกรรมการใหม่ สามารถดูได้ จากเอกสารแนบทีจ่ ดั ส่งให้ และบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชือ่
ในครัง้ นี ้ ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและ
คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วว่า บุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติให้ เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคล ทัง้ 2 ท่าน
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท แทนกรรมการอิสระทีไ่ ม่ประสงค์ในการต่อวาระกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

้
2 ท่าน ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิแต่ง ตังกรรมการใหม่
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

1

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

2

นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

ประเภทกรรมการ

เห็นด้ วย

ประธานกรรมการ 409,479,200 เสียง
ตรวจสอบ และ
(99.9916%)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ 409,513,400 เสียง
สรรหาฯ /
(100.0000%)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง บัตรเสีย

34,200 เสียง
(0.0084%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ได้ กล่าวชี ้แจงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึ กษากรรมการจาก
ภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2561
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
ม่ าประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้ว ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึ กษากรรมการจากภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,513,400 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2562 ต่อทีป่ ระชุม
ท่าน คือ

น.ส.นิรมล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พจิ ารณาเสนอให้ อนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี 3
1. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
2. นายเมธี รัตนศรี เมธา
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,240,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่มีจํานวนเงิน 3,040,000 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อ นายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบบัญชี
ปี 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,240,000 บาท ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
408,815,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.8296 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
697,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.1704 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้ านบาท และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรื อการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรื อขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่
ถอนหุ้นกู้
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จึงขอนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท และเมือ่ รวมกับวงเงิน
หุ้นกู้เดิมที่มีจํานวน 2,980 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทังหมด
้
4,980 ล้ านบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
สําหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากเอกสารทีไ่ ด้ จดั ส่งให้
ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทังหมด
้
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือ
วงเงินหุ้นกู้ในปั จจุบนั
ขออนุมตั ใิ น AGM ครัง้ นี ้
รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทัง้ หมด

2,980 ล้ านบาท
2,000 ล้ านบาท
4,980 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่ม ีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 2,980 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 4,980 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,513,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
คุณปฐมา ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมทราบว่า สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
แต่งตังให้
้ นายทวีป ชาติธํารง เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป หลังจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็ จสิ ้น แต่นายทวีป ชาติธํารง ได้ แจ้ งกลับมายังบริ ษัทฯ ว่าไม่สามารถรับตําแหน่งที่
ปรึกษาฯ ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากปั ญหาเรื่ องสุขภาพ จึงเรี ยนมาเพือ่ ให้ ทป่ี ระชุมฯ รับทราบ
นายนฤดล นิยมค้ า ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้.1. ในปี 2562 จะมีการตังสํ
้ ารองเพิ่มอีกหรื อไม่ จากการตังสํ
้ ารองเพิ่ม 1% ในปี 2561 เพือ่ รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่
(IFRS9) เพียงพอแล้ วหรื อยัง
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า จากการตังสํ
้ ารองเพิม่ ขึ ้นอีก 1% เพื่อเตรี ยมรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ในปี 2561
บริ ษัทเร่งตัดหนี ้สูญในส่วนของลูกหนี ้ทีม่ กี ําลังการผ่อนชําระลดลง ดังนันสํ
้ ารองทีต่ งไว้
ั ้ คาดว่าเพียงพอแล้ ว
2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง พอร์ ตลูกหนี ้เช่าซื ้อของบริ ษัทจะลดลงด้ วยหรื อไม่
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า ในช่วงนี ้ภาวะเศรษฐกิจ และลูกหนี ้คุณภาพไม่คอ่ ยดี บริ ษัทมีการคัดเลือกลูกค้ ามากขึ ้น และยังมี
ยอดปฏิเสธการให้ บริ การสินเชื่อสูงขึ ้น ทําให้ ลกู หนี ้ลดลง รวมทังมี
้ การตัดหนี ้สูญ ดังนันพอร์
้
ตลูกหนี ้เช่าซื ้อในประเทศจะลดลง
ชัว่ คราว แต่คาดว่าภายในปี นี ้และปี หน้ า จะสามารถกลับมาเป็ นปกติได้
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

11
3. ทิศทางการเติบโตของบริ ษัทจะมีเฉพาะในต่างประเทศหรื อไม่ เนื่องจากยอดตัวเลขในประเทศไม่คอ่ ยมีการเติบโต
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า สําหรับการเติบโตในต่างประเทศเป็ นแผนงานทีบ่ ริ ษัทตังใจไว้
้ วา่ จะเติบโตขึ ้นแน่นอน โดยสัดส่วน
พอร์ ตสินเชื่อในต่างประเทศต้ องเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต
คุณประพล กล่า วเสริ มว่า โอกาสทีบ่ ริ ษั ทจะเติ บโตอย่า งมากในประเทศค่อนข้ างยากในระยะสัน้ เนือ่ งจากหนี ้
ครัวเรื อนยังสูงอยู่ ประกอบกับมีภาวะภัยแล้ ง ซึง่ จะทําให้ สนิ ค้ าเกษตรราคาตํ่า ส่งมีผลกระทบเป็ นวงกว้ าง
4. วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิเพิ่ม นําไปขยายในส่วนใด
คุณประพล ชี ้แจงว่า เป็ นการขออนุมตั เิ พิม่ สํารองไว้ ลว่ งหน้ าก่อน เพื่อใช้ ในการขยายกิจการ ซึ่งเมื่อหลายปี ทผ่ี า่ นมา
บริ ษัทได้ ศกึ ษาข้ อมูลของธุรกิจอื่นๆ ว่าจะสามารถซื ้อเข้ ามาลงทุนได้ หรื อไม่ แต่เนือ่ งจากทีผ่ ่านมาสภาวะดอกเบี ้ยตํา่ มาก ทาง
บริ ษัทจึงไม่สามารถซื ้อกิจการอื่นได้ ในราคาทีเ่ หมาะสม แต่หากมีจงั หวะและช่วงเวลาที่ความเหมาะสมทางบริ ษัทมีความพร้ อม
และความสามารถดําเนินการได้ ในทันที
นายสุริยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในปี 2562 บริ ษัทมีแผนขยายงานไปยังต่างประเทศ
มากน้ อยเพียงใด ส่วนเรื่ องหนี ้ครัวเรื อนในต่างประเทศมีปัญหาเหมือนกับประเทศไทยหรื อไม่
คุณประพล ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 94.8% ในจํานวนนี ้เป็ นลูกหนี ้ต่างประเทศ 10.2%
หรื อ 890.0 ล้ านบาท คาดการณ์วา่ ในปี นี ้ลูกหนี ้เช่าซื ้อในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมกัน 2 ประเทศ น่าจะเพิ่มขึ ้นอีกไม่ตา่ํ กว่า 20% ซึง่ ยังไม่รวมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิ ดทําการได้
ภายในปี นี ้
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอืน่ หรื อ
สอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

_____________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายอภิชยั เอื ้อมเสถียรพร และ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา ผู้ตรวจทาน
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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 นแบบที่งา่ ยไม่ซับซ้อน)
……………………………

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้าพเจ้า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………….. …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผูม้ อบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note…

www.tk.co.th

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
…………………………….

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ า้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรือ่ ง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ ดร.ชุมพล พรประภา
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัตเิ ข้าซือ้ กิจการ Microfinance ทีป่ ระเทศพม่า
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 2 ของจํานวน 5 หน้า

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผูม้ อบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า

วาระที่............................. เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
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Note…

www.tk.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้

………………………………
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ า้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .......................................................................................
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ............................................ เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้า 1 ของจํานวน 5 หน้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 4 เรือ่ ง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ
ดร.ชุมพล พรประภา
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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วาระที่ 8 เรือ่ ง พิจารณาอนุมัตเิ ข้าซือ้ กิจการ Microfinance ทีป่ ระเทศพม่า
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เ ห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผูม้ อบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ในเฉพาะกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า

วาระที่............................. เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้า 5 ของจํานวน 5 หน้า

1

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1. ชื่อ
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ีผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
78 ปี
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ น่ 1
The Role of the Chairman Program - RCP รุ น่ ที่ 13 / 2549
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ไม่มี

ปี 2515-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2562-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั พีชแอนด์ลีฟวิง่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั สินทองหล่อ จํากัด
ปี 2535-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
ปี 2531-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2523-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด
ปี 2514-2553
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
ดร.ชุมพล พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
17 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
กรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ กิจการที่แข่งขัน/
บริษทั จด
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
ทะเบียน)
บริษทั
ดร.ชุมพล พรประภา
-ไม่มี5 แห่ง
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

2

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
วันแต่งตัง้ ครัง้ แรก
ประสบการณ์
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
50 ปี
LL.B. (Hons), Chulalongkorn University
LL.M., Harvard
LL.M., Michigan
LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 164 / 2562
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 164 / 2562
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
25 เมษายน 2562
ปี 2562-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2563- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
ปัจจุบนั
Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
College Council, Chitralada Technology College
(วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา)
ปัจจุบนั
Board Member, Centre for European Studies,
Chulalongkorn University
ปัจจุบนั
Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster
Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการ
นโยบายจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้าน
แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector
Development Commission
ปัจจุบนั
Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรม
ราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
ปัจจุบนั
Director, Rajprachasamasai School Foundation
(มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

3

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ปัจจุบนั

Teaching

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุน้ ในบริษัท
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง

Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหา
จักรีสิรนิ ธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปัจจุบนั
Director, Prince Mahidol Foundation
(มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก)
ปัจจุบนั
Director, The National Identity Foundation
(มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
ปัจจุบนั
Director, Bangkok Observation Tower Foundation
(มูลนิธิหอชมเมืองกรุ งเทพมหานคร)
อดีต
Director, Siam Tyre Public Company Limited
อดีต
Director, Master of Law - Business Law (International
Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
อดีต
Director, Land Policy Center, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
อดีต
Head of Civil Law Department, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
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
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายกนิช บุณยัษฐิติ มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
-ไม่มี25 เมษายน 2562
1 ปี

4

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นอื่น
กรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่
จํานวน ประเภทกรรมการ บริษทั จดทะเบียน)
นายกนิช บุณยัษฐิติ

การเข้าร่วมประชุม

1

การดํารงตําแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

- กรรมการอิสระ
13
และกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษทั ไทยเพรสซิ
เดนท์ฟดู ส์ จํากัด
(มหาชน)
ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

5

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริษทั จดทะเบียน
บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
70 ปี
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT,MI., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ปี 2546-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2540-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2545-2553
กรรมการบริหาร
สมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
ปี 2523-2553
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สินพล จํากัด
ปี 2522-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด
ปี 2532-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกมิ อเตอร์ จํากัด
ปี 2537-2549 ประธานกรรมการ บริษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา มีคณ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
จํานวน 7,000,000 หุน้ คิดเป็ น 1.40 % ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
17 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ง
ผูท้ ีได้รบั เสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่
ในกิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ บริษทั จดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
-ไม่มี2 แห่ง
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม
ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดขึน้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูท้ ่ีมีอาํ นาจควบคุม
ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้รบั แต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา
รายการทางการค้า ที่กระทําเป็ นปกติเพื่ อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ มีมลู ค่ารายการตัง้ แต่ร อ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํา่ กว่า
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปั จจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อ นได้รบั แต่งตัง้
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นีใ้ นกรณีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่ เท่ากับ ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือ
หุน้ ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุน้ ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี ้ ผูท้ ่ีจะ
เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

การถือหุน้ ในบริษัท
- จํานวนหุน้
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ บั บริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขาย
วัตถุดบิ /สินค้า/บริการ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืม
เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่มี

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ
สําหรับวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมตั กิ ารซื้อหุ้น Myanmar Finance International Limited
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2563

(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)

หลักการและเหตุผล
การเข้าซื้ อกิจการใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ในครั้งนี้ เป็ นไปตามแผนธุ รกิจของ
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ที่จะขยายการลงทุนของบริ ษทั ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนซึ่ ง
เป็ นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็ นประชากรที่อยูใ่ นวัยทํางาน
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็ นภูมิภาคที่กาํ ลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ประเทศพม่ า ถื อ เป็ นประเทศที ่สามในภูมิ ภาคอาเซี ย นที ่บ ริ ษ ั ทเข้า ไปลงทุ น เป็ นประเทศที ่มี การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจสู ง มีจีดีพีเฉลี่ย 5 ปี ที่ผ่านมาเท่ากับ 6.3% และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 53 ล้านคน มีค่าเฉลี่ยของอายุประชากรอยูท่ ี่ 28.2 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นช่วงอายุที่นอ้ ย
และอยู่ในช่ วงวัยทํางาน อัตราหนี้ สินภาคครั วเรื อนถื อว่าตํ่ามากคื อประมาณร้ อยละ 38%ของจี ดีพี ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ ส่งผลให้ประเทศพม่าเป็ นหนึ่ งในประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน สําหรับธุรกิ จ
การให้บริ การทางการเงิ นในประเทศพม่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการให้บริ การทางการเงิ นใน
ระดับจุลภาคหรื อไมโครไฟแนนซ์ เนื่ องจากประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศยังเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบได้
น้อย
บริ ษทั MFIL เป็ นบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ประเภทที่รับเงินฝาก (Deposit Taking Microfinance Institution) ในพม่า
ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago Mon และ Ayeyarwady
ปั จจุบนั มีสาขารวม 13 สาขา มีจาํ นวนลูกค้ามากกว่า 55,000 ราย เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงใน
ประเทศพม่า มีทีมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล
การเข้าซื้ อกิจการ MFIL ครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ ว บริ ษทั สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความ
เข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต
รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่งบริ ษทั สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดประเทศพม่า
บริ ษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริ ษทั เข้าซื้ อกิจการใน MFIL จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู ้
ถือหุน้ (ROE) ของบริ ษทั ได้ทนั ทีและทําให้สดั ส่วนสิ นเชื่อต่างประเทศของบริ ษทั ที่ประมาณการณ์ ณ สิ้ นปี 2563
เพิ่มขึ้ นจาก 26% เป็ นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้มีสัดส่ วนสิ นเชื่อใน
ต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่การเป็ นบริ ษทั ให้บริ การทางการเงินชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
ภายใน 30 วัน หลังจาก Myanmar Finance International Limited ได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมตั จิ ากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลของพม่า และจากเจ้าหนี้ทุกราย (คาดว่าภายใน
สิ งหาคม 2563) โดยจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้เสนอขาย:

1.Myanmar Finance Company Limited
2.Myanmar Investment Limited
3.NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)

ผู้ซื้อ:

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กบั บริษทั ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนดรายการที่เกี่ยว
โยงกั น ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และ สํ า นั ก งาน
จดทะเบียน:
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1

1

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการ:

การซื้ อหุ ้นสามัญของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar
Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND
(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จํานวนทั้งสิ้ น
6,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนหุ ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited ในราคาซื้ อไม่
เกิน 450,000,000 บาท

ขนาดรายการ:

คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน คิดเป็ นขนาดของรายการร้อยละ
4.99% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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เกณฑ์ การคํานวณ
ขนาดรายการ

ขนาด
รายการ

สู ตรการคํานวณ

เกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูล

1. เกณฑ์มลู ค่าของ
สิ นทรัพย์ (NTA)

= 100% x
(198.3/5,145.5)

ร้อยละ
3.85

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

=100% x
(9.7/407.4)

ร้อยละ
2.38

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน

=100% x
(450/9,018.8)

ร้อยละ
4.99

บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผย
สารสนเทศและจั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เพื ่อขออนุ ม ั ติ
ในการตกลงเข้าทํารายการ

4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

ไม่ใช้ในการคํานวณ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทํา
รายการในครั้งนี้

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท)
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทซ่ี ื้อ
ประเภทสินทรัพย์ :

หุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ:

ให้บริ การทางการเงินในระดับจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกค้ารายย่อย ซึ่ ง
ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิ นเชื่อในรู ปแบบปกติ

จดทะเบียนก่ อตั้งบริษทั :

7 เมษายน 2557

ทีต่ ้งั สํานักงาน:

Maggin Street No.11, Ward 14, Yankin Township, Yangon, Myanmar

ทุนจดทะเบียน/ทุนทีเ่ รียก 212,228,000 บาท (หุน้ สามัญ 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท
(1 USD)
ชําระแล้ ว:
กรรมการ:

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ได้แก่
Htet Nyi
Miss Piyachart Chetnakarnkul
Ohnmar Hlaing
Po Yort
4
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Pyae Phyo Lwin
Wai Mar Myint Maung
Yin Yin Myint
Maung Aung Htun
ผู้บริหารหลัก:

Po Yort (Managing Director)

จํานวนหุ้นทีซ่ ื้อ:

6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD)

ราคาขาย:

ไม่เกิน 450,000,000 บาท

สัดส่ วนของหุ้นที่
ถือก่ อนการได้มา:

-ไม่มี-

สัดส่ วนของหุ้นที่
ถือหลังการได้ มา:

ร้อยละ 100

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และสัดส่ วนการถือหุ้น:

บริ ษทั ฯ และผูเ้ สนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนด
รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลท.และ ก.ล.ต.

รายชื่ อผู้ถือหุ้นของ Myanmar Finance International Limited
ลําดับที่

ก่ อนทํารายการ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

Myanmar Finance Company Limited

2,550,000

37.5

2

Myanmar Investment Limited
NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)

2,550,000

37.5

1,700,000

25.0

6,800,000

100.0

3

รวม

ลําดับที่
หลังทํารายการ
1. บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
รวม

จํานวนหุ้น
6,800,000
6,800,000

5

ร้ อยละ
100.0
100.0
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบดุล (ล้ านบาท)
เงินสด
ลูก หนี้เงินให้กยู้ มื กับลูกค้า
ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และ อุปกรณ์
สิ นทรัพย์อ่ืน
รวมสินทรัพย์
เงินฝากจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หนี้สินอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ทุนชําระแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นและหนีส้ ิน
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)

2562
398.1
453.5
5.8
18.1
875.5
58.9
19.0
577.3
23.8
678.9
181.6
6.9
8.1
196.6
875.5
28.91

งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบกําไรขาดทุน (ล้ านบาท)
รายได้จากดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้ สุทธิรวม
ค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
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2562
63.0
(37.5)
25.6
0.8
26.4
(30.6)
(1.2)
(4.8)
(10.2)
(1.50)

2561
260.5
463.5
5.1
14.9
744.0
57.8
17.5
439.1
23.2
537.6
181.2
6.9
18.3
206.4
744.0
35.58

2561
123.5
(50.3)
73.2
4.2
77.4
(46.9)
(1.9)
(11.1)
(7.9)
9.7
1.67
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5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
เงินสดจํานวนไม่เกิน 450,000,000 ล้านบาท
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทซี่ ื้อ
หุน้ สามัญจํานวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ ละ 31.21 บาท (1 USD)
7. ผลประโยชน์ ทเี่ กิดจากการซื้อสินทรัพย์ ดงั กล่ าว
การเข้าซื้ อกิ จการใน Myanmar Finance International Limited ครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาด
ประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ ว ประเทศพม่าเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้าน
คน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็ นช่วงอายุที่น้อยและอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไป
ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่ งบริ ษทั สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศพม่า
Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงในประเทศพม่า ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago และ
Mon รวมถึงมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนี้ ยงั มีทีมผูบ้ ริ หารที ่มี
ประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการนี้จะทําให้บริ ษทั สร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นพร้อมสร้างแพลตฟอร์ ม
พื้นฐานที่แข็งแกร่ งในตลาดที่มีความน่ าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็ วผ่านบริ ษทั ที่มีขนาดพอเหมาะและมี
คุณภาพ
บริ ษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริ ษทั เข้าซื้อกิจการ จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
(ROE) ของบริ ษทั ได้ทนั ที และทําให้สัดส่ วนสิ นเชื่อต่างประเทศของบริ ษทั ที่ประมาณการณ์ ณ สิ้ นปี 2563
เพิ่มขึ้นจาก 26% เป็ นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้มีสัดส่ วนสิ นเชื่อใน
ต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
8.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

9. การทํารายการต้ องดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขต้องได้ รับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรื อ ต้องได้ รับการ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเข้าซื้อหุน้ นี้เข้าข่ายเป็ นการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน่ หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ตาม
ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริ ษทั ฯ
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จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุ ้น
สามัญของ Myanmar Finance International Limited นั้น มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เนื่ องจาก Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ไมโคร
ไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสี ยงในประเทศพม่า ซึ่งเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้าน
คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นประชากรในวัย ทํ างาน ได้รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐที ่ก ํา กับ ดู แล มี สาขา
ครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady
และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า
เครื อข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต ดังนั้นการเข้า
ซื้อหุน้ ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทน
ต่อผูถ้ ือหุ ้ น (ROE) ได้ทนั ทีแล้ว ยังจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มสัดส่ วนสิ นเชื่อในต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ ว เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั และพัฒนาไปสู่ การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําของภูมิภาคอาเซี ยน จึงได้มีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

8

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
1.ชื่อ
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
ประสบการณ์
บริษทั จดทะเบียน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
53 ปี
2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
ไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ น่ ที่ 73 / 2547
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2562-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั

บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2550-ปัจจุบนั
อดีต

อดีต
อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
ด้านการเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้ มาเนจเมนท์ จํากัด
กรรมการ บริษทั พรสันติ จํากัด
กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้ เซอร์วสิ แอนด์ แคร์ จํากัด
กรรมการ บริษัท ศรีสาํ อาง ซัพพลายเออร์ จํากัด
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย Treasury
and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
กรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)

หน้า 1 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันแต่งตัง้ ครัง้ แรก
25 เมษายน 2562
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
1 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ผูท้ ีได้รบั เสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

2

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน)
4

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

1).กรรมการ,
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
2).กรรมการ บริษทั ที.
กรุ งไทยอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เข้าร่วม
-ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 2 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปัจจุบนั
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
ประสบการณ์
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
50 ปี
89 สุขมุ วิท 15, แขวงคลองเตย (เหนือ), เขตวัฒนา, กรุ งเทพมหานคร 10110
ไทย
LL.B. (Hons), Chulalongkorn University
LL.M., Harvard
LL.M., Michigan
LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 164 / 2562
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 164 / 2562
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2563- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
ปัจจุบนั
Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
ปัจจุบนั
College Council, Chitralada Technology College
(วิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา)
ปัจจุบนั
Board Member, Centre for European Studies,
Chulalongkorn University
ปัจจุบนั
Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster
Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการ
นโยบายจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้าน
แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector
Development Commission
ปัจจุบนั
Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรมราช
กุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
ปัจจุบนั
Director, Rajprachasamasai School Foundation
(มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

หน้า 3 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
ปัจจุบนั

Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรีสิ
รินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปัจจุบนั
Director, Prince Mahidol Foundation
(มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
ปัจจุบนั
Director, The National Identity Foundation
(มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
ปัจจุบนั
Director, Bangkok Observation Tower Foundation
(มูลนิธิหอชมเมืองกรุ งเทพมหานคร)
อดีต
Director, Siam Tyre Public Company Limited
อดีต
Director, Master of Law - Business Law (International
Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
อดีต
Director, Land Policy Center, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
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
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
25 เมษายน 2562
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
1 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นอื่น
การดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่
ในกิจการที่แข่งขัน/
จํานวน ประเภทกรรมการ บริษทั จดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
นายกนิช บุณยัษฐิติ
1
- กรรมการอิสระ
13
-ไม่มีและกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษทั ไทยเพรสซิ
เดนท์ฟดู ส์ จํากัด
(มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
ในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
-ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
การประชุมครัง้ นี ้

หน้า 4 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ท่ผี า่ นมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริษทั จดทะเบียน

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
74 ปี
214 หมูบ่ า้ นเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไทย
บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ น่ ที่ 133 / 2560
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2558-ปัจจุบนั

บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปัจจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
5 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จํากัด
กรรมการ บริษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

บริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการ

นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ
การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
จํานวน ประเภทกรรมการ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
-ไม่มี1
-ไม่มีในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 5 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ท่ีผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั จํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิม่ อารยวงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
62 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
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ น่ ที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิบตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ น่ ที่ 1/2542
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
ปี 2556-ปัจจุบนั

ปี 2558-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผูจ้ ดั การทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้า 6 ของจํานวน 7 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ท่ีดาํ รงตําแหน่ง
7 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการ

นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
จํานวน
ประเภทกรรมการ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษทั
-ไม่มี2 แห่ง
-ไม่มีในรอบ ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 7 ของจํานวน 7 หน้า

1

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
• ผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ัญชาติไทย
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิตบิ คุ คล
1. กรณีผมู้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ท่รี บั รองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล
2. กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล และผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
• ผู้ถอื หุ้นซึง่ มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฏหมายต่างประเทศ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะและ ผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิตบิ คุ คล
1. กรณีผมู้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยู่โดยมีช่ือ
ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล
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2. กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลและผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รอง
สําเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นติ บิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยูโ่ ดยมีช่ือ
ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมรับทราบก่อนเข้า
สูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั 1 หุน้ เป็ นหนึง่ เสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล กําหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทัง้ กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ บันทึกการลงมติ
คัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กอ่ นเข้าประชุม
และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาํ บัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านหรืองดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ถือหุน้ ได้ทาํ เครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้าน
หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ ทางบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้านหรืองด
ออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษทั จะนํา
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า
ในชณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

1

ข้อบังคับบริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า
คนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรือ่ งจะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัด ขึน้ ณ ห้องอันเป็ นที่ตั้งสํา นักงานใหญ่ ข องบริษัท หรือจัง หวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายี่สบิ ห้าคน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ มีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บคุ คลอืน่
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํา แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สํา คัญ การมอบหมายให้บุค คลอื น่ เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื น่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัททีไ่ ด้จดั การไปใน
รอบปี ทผ่ี า่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ามี)
4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืน่ ๆ

