
เอกสารการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พ.ีอาเขต เลขที่ 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจ้งการลงทะเบียนซึง่พิมพบ์ารโ์ค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางการปฏิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 

ตามท่ีมีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) บรษัิทมีความหว่งใย

ตอ่สถานการณด์งักลา่ว จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางการปฏบิตั ิดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุม่เส่ียง เช่น เพิ่งเดนิทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เส่ียง หรอืมีอาการเก่ียวกบั

ทางเดนิหายใจ สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ โดยสง่

มาท่ี เลขานกุารบรษัิท ตามท่ีอยูข่องบรษัิท (ดา้นบนของหนงัสือเชิญประชมุ)

2. บรษัิทจะจดัตัง้จดุคดักรอง บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ กรณีพบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวน

สทิธิใ์นการเข้าไปในห้องประชุม โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น หรอืกรรมการอสิระ

ของบรษัิท เขา้รว่มประชมุแทนได้

จงึเรยีนมาเพ่ือทราบและขอความรว่มมือในการปฏบิตัติามมาตรการดงักลา่วอย่างเครง่ครดั
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ท่ี TK.009/2563       วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

  2. รายงานประจาํปี 2562 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ขอ้มลูไดจ้าก Website ของบรษัิท 

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

5. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 5 

6. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 8 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 

9. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

10. แผนท่ีหอ้งประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 

   

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน) ไดก้าํหนดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

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

 

วาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2562 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์

 : การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ รวมทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระที ่2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจาํปี 2562 

 : บรษัิทฯ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 ตามท่ีปรากฏใน 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

 : เหน็สมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการ 
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วาระที ่3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบรษัิทฯ ไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และไดร้บัการตรวจสอบรบัรองโดย 

 : งบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี 2562 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้วา่ถกูตอ้ง  โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 

หนีส้นิรวม 

รายไดร้วม 

กาํไรสทุธิ 

กาํไรตอ่หุน้ 

9,163.3 ลา้นบาท 

3,839.7 ลา้นบาท 

3,719.1 ลา้นบาท 

504.5  ลา้นบาท 

1.01 บาท/หุน้ 

10,578.4ลา้นบาท 

5,500.7 ลา้นบาท 

3,871.8 ลา้นบาท 

401.1  ลา้นบาท 

0.81 บาท/หุน้ 

         โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระที่ 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้รษัิทมีกาํไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้504.5 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบรษัิทไดจ้ดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

                  ของบรษัิทฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 60 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษัิท (งบรวม) 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

                  บรษัิท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท หรอืคดิเป็นอตัราสว่น รอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  

   รวมเป็นเงิน 275.0 ลา้นบาท  

   บรษัิทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัองัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 และปี 2561 ดงันี ้  

        

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562  ปี 2561  

1. กาํไรสทุธิ (งบรวม) 504.5 ลา้นบาท 401.1 ลา้นบาท 

2. จาํนวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 0.55 บาท 0.45 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท 225.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 55.2 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท จาํนวน 500 ลา้นหุน้ 

 : คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เหน็วา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  
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ท่ี TK.009/2563       วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

  2. รายงานประจาํปี 2562 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ขอ้มลูไดจ้าก Website ของบรษัิท 

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

5. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 5 

6. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 8 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 

9. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

10. แผนท่ีหอ้งประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 

   

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน) ไดก้าํหนดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

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

 

วาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2562 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์

 : การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ รวมทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระที ่2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจาํปี 2562 

 : บรษัิทฯ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 ตามท่ีปรากฏใน 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

 : เหน็สมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการ 

 

                                                                                                                                                                 2  

วาระที ่3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบรษัิทฯ ไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และไดร้บัการตรวจสอบรบัรองโดย 

 : งบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี 2562 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้วา่ถกูตอ้ง  โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 

หนีส้นิรวม 

รายไดร้วม 

กาํไรสทุธิ 

กาํไรตอ่หุน้ 

9,163.3 ลา้นบาท 

3,839.7 ลา้นบาท 

3,719.1 ลา้นบาท 

504.5  ลา้นบาท 

1.01 บาท/หุน้ 

10,578.4ลา้นบาท 

5,500.7 ลา้นบาท 

3,871.8 ลา้นบาท 

401.1  ลา้นบาท 

0.81 บาท/หุน้ 

         โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระที่ 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้รษัิทมีกาํไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้504.5 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบรษัิทไดจ้ดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

                  ของบรษัิทฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 60 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษัิท (งบรวม) 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

                  บรษัิท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท หรอืคดิเป็นอตัราสว่น รอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  

   รวมเป็นเงิน 275.0 ลา้นบาท  

   บรษัิทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัองัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 และปี 2561 ดงันี ้  

        

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562  ปี 2561  

1. กาํไรสทุธิ (งบรวม) 504.5 ลา้นบาท 401.1 ลา้นบาท 

2. จาํนวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 0.55 บาท 0.45 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท 225.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 55.2 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท จาํนวน 500 ลา้นหุน้ 

 : คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เหน็วา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  
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                   หลงัหกัภาษีเงนิไดข้องบรษัิท (งบรวม) ซึง่เป็น

                   จ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนด 

 

วาระที ่5: พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ขอ้ 18 ซึง่กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวน 

 :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีมี้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

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

เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯไดเ้สนอ

ใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ทา่น ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5)    

ความเห็นของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 : บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิท  

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง

นีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ความเป็นมาและเหตุผล

 

 :  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกาํไรของบรษัิท เหน็สมควร

กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

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

1. 

    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ     

คา่ตอบแทนของกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย

   กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชนอ่ื์น ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด  

        ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที ่7 : พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2563 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของผูส้อบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษัิท จาํนวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

               หรอื นายเมธี รตันศรีเมธา หรอื นายพศิษิฐ์  ชีวะเรอืงโรจน ์จากบรษัิทเอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั  

    ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทในปีท่ีผา่นมา เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจาํนวน 3,340,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

 ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ี 3,240,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทได ้

 เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี  

 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตอ่ไปนีเ้ป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบรษัิทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5389 หรอื 

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 6 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2562)  

2.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  3425 หรอื        

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรอืงโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)     
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท/ บรษัิทย่อย/ ผูบ้รหิาร/  
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                   หลงัหกัภาษีเงนิไดข้องบรษัิท (งบรวม) ซึง่เป็น

                   จ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนด 

 

วาระที ่5: พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ขอ้ 18 ซึง่กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวน 

 :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีมี้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

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

เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯไดเ้สนอ

ใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ทา่น ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5)    

ความเห็นของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 : บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิท  

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง

นีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ความเป็นมาและเหตุผล

 

 :  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกาํไรของบรษัิท เหน็สมควร

กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

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

1. 

    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ     

คา่ตอบแทนของกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย

   กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชนอ่ื์น ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด  

        ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที ่7 : พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2563 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของผูส้อบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษัิท จาํนวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

               หรอื นายเมธี รตันศรีเมธา หรอื นายพิศษิฐ์  ชีวะเรอืงโรจน ์จากบรษัิทเอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั  

    ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทในปีท่ีผา่นมา เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจาํนวน 3,340,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

 ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ี 3,240,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทได ้

 เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี  

 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตอ่ไปนีเ้ป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบรษัิทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5389 หรอื 

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 6 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2562)  

2.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  3425 หรอื        

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรอืงโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)     
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท/ บรษัิทย่อย/ ผูบ้รหิาร/  
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

                คณะกรรมการบรษัิท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

                พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิ                  

                3,340,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 (จ่ายจรงิ) 

บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 

 คา่สอบบญัชี    คา่บรกิารอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บรกิารอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 1,550,000 - 1,470,000 - 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อย 1,790,000 - 1,770,000 - 

รวม 3,340,000 - 3,240,000 - 

 

วาระที ่8 : พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 
ความเป็นมาและเหตุผล

Myanmar Finance International Limited เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดร้บัการยอมรบั

จากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูล มีสาขาครอบคลมุรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงาน

ท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้งัมีทีมผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณ ์ดงันัน้การเขา้ซือ้กิจการนี้

จะทาํใหบ้ริษัทสรา้งโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้พรอ้มสรา้งแพลตฟอรม์พืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งในตลาดท่ีมีความน่าสนใจและ

เตบิโตอย่างรวดเรว็ผ่านบรษัิทท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีคณุภาพ  

 : การเขา้ซือ้กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัท

สามารถเขา้ถงึตลาดประเทศพม่าไดอ้ย่างรวดเรว็ ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 

53 ลา้นคน ค่าเฉล่ียของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยู่ในช่วงวยัทาํงาน นอกจากนีบ้ริษัทสามารถใช้

ประโยชนจ์ากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัของพม่าในทกุระดบั รวมถึงความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ 

Motorcycle Hire Purchase ซึง่บรษัิทสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาด

ประเทศพม่า 

บรษัิทคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการ จะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ของ

บริษัทไดท้นัทีและทาํใหส้ัดส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษัทท่ีประมาณการณ์ ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 26% เป็น

ประมาณ 33% สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษัทท่ีตอ้งการใหมี้สดัส่วนสินเช่ือในต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่

การเป็นบรษัิทชัน้นาํของภมูภิาคอาเซียน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอการลงทนุอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า 

การลงทนุในหุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นัน้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหนึง่ในบรษัิทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัย

ทาํงาน ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกับดูแล มีสาขาครอบคลุมรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, 

Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ ์นอกจากนี้
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บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดับ 

รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปใน

อนาคต ดงันัน้การเขา้ซือ้หุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และ

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยังจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพฒันาไปสู่การเป็นบริษัทชัน้นาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

 

  วาระที่ 9 : พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเรื่องใดเขา้พิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรใหจ้ดัวาระการประชมุนีไ้วใ้นกรณีมีผูต้อ้งการ  

 อนึ่ง บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนั

พฤหสับดี ท่ี 12 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ก่อน          

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา

พรอ้มกันนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉันทะ และสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ และเป็นการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้ หากมีคาํถามท่ี 

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถสง่คาํถามลว่งหนา้ไดท่ี้  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339 

 

 จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ     

    

 

 

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

            

 

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผูจ้ดัการ  
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

                คณะกรรมการบรษัิท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

                พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิ                  

                3,340,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 (จ่ายจรงิ) 

บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 

 คา่สอบบญัชี    คา่บรกิารอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บรกิารอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 1,550,000 - 1,470,000 - 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อย 1,790,000 - 1,770,000 - 

รวม 3,340,000 - 3,240,000 - 

 

วาระที ่8 : พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 
ความเป็นมาและเหตุผล

Myanmar Finance International Limited เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดร้บัการยอมรบั

จากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูล มีสาขาครอบคลมุรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงาน

ท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้งัมีทีมผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณ ์ดงันัน้การเขา้ซือ้กิจการนี้

จะทาํใหบ้ริษัทสรา้งโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้พรอ้มสรา้งแพลตฟอรม์พืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งในตลาดท่ีมีความน่าสนใจและ

เตบิโตอย่างรวดเรว็ผ่านบรษัิทท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีคณุภาพ  

 : การเขา้ซือ้กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัท

สามารถเขา้ถงึตลาดประเทศพม่าไดอ้ย่างรวดเรว็ ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 

53 ลา้นคน ค่าเฉล่ียของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยู่ในช่วงวยัทาํงาน นอกจากนีบ้ริษัทสามารถใช้

ประโยชนจ์ากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัของพม่าในทกุระดบั รวมถึงความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ 

Motorcycle Hire Purchase ซึง่บรษัิทสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาด

ประเทศพม่า 

บรษัิทคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการ จะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ของ

บริษัทไดท้นัทีและทาํใหส้ัดส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษัทท่ีประมาณการณ์ ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 26% เป็น

ประมาณ 33% สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษัทท่ีตอ้งการใหมี้สดัส่วนสินเช่ือในต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่

การเป็นบรษัิทชัน้นาํของภมูภิาคอาเซียน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอการลงทนุอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า 

การลงทนุในหุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นัน้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหนึง่ในบรษัิทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัย

ทาํงาน ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกับดูแล มีสาขาครอบคลุมรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, 

Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ ์นอกจากนี้
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บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดับ 

รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปใน

อนาคต ดงันัน้การเขา้ซือ้หุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และ

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยังจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพฒันาไปสู่การเป็นบริษัทชัน้นาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 

 

  วาระที่ 9 : พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเรื่องใดเขา้พิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรใหจ้ดัวาระการประชมุนีไ้วใ้นกรณีมีผูต้อ้งการ  

 อนึ่ง บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนั

พฤหสับดี ท่ี 12 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ก่อน          

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา

พรอ้มกันนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉันทะ และสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ และเป็นการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้ หากมีคาํถามท่ี 

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถสง่คาํถามลว่งหนา้ไดท่ี้  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339 

 

 จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ     

    

 

 

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

            

 

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผูจ้ดัการ  



 

 

 

 

ท่ี TK.020/2562 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5  อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สขุเกษม ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการประชุม ได้
กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการ
ทัง้หมด (เน่ืองจากกรรมการอิสระ 1 ทา่น คอื นายทวปี ชาตธํิารง ป่วย ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้สอบบญัชี และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย  ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   และรองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 10.  นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
       และเลขานุการบริษัท 

2. นายทวีศกัดิ์ เจริญศกัดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 
3. นายธิติพล เลือดภกัดี         กรรมการบริหารความเสีย่ง และทีป่รึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) 
4. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       และปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตวัแทน ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ี

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัยพ์ดี 

 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 13 มนีาคม 2562 
 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 

โดยมผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 182 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,510,400 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 5.1 และ วาระท่ี 5.2 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทีเ่ข้าร่วมประชุม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงในวาระนีค้รัง้เดยีวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทกุรายแล้ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ชอ่ง หรือกรณีมกีารขดีฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่ง
ช่ือกํากบับริเวณท่ีขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเห็นด้วยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชุมมีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

มติ

เห็นด้วย 409,510,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่ี- 
 



 

 

 

 

ท่ี TK.020/2562 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5  อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สขุเกษม ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการประชุม ได้
กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการ
ทัง้หมด (เน่ืองจากกรรมการอิสระ 1 ทา่น คอื นายทวปี ชาตธํิารง ป่วย ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้สอบบญัชี และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย  ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธ์ุ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   และรองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 10.  นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
       และเลขานุการบริษัท 

2. นายทวีศกัดิ์ เจริญศกัดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 
3. นายธิติพล เลือดภกัดี         กรรมการบริหารความเสีย่ง และทีป่รึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) 
4. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       และปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตวัแทน ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ี
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ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัยพ์ดี 

 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 13 มนีาคม 2562 
 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 182 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,510,400 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 5.1 และ วาระท่ี 5.2 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทีเ่ข้าร่วมประชุม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงในวาระนีค้รัง้เดยีวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทกุรายแล้ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ชอ่ง หรือกรณีมกีารขดีฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่ง
ช่ือกํากบับริเวณท่ีขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเห็นด้วยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชุมมีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

มติ

เห็นด้วย 409,510,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่ี- 
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,788,459 คนั ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คนั ในปี 2560 
หลงัจากทีต่ลาดรถจักรยานยนต์ได้เติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรวม
รถจกัรยานยนต์นา่จะมียอดจําหนา่ยอยูท่ี่ประมาณ 1,720,000 คนั ลดลง 3.8% จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์รายเดือนสงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2560 จํานวน 6 เดือน โดยมียอด
จําหนา่ยสงูและตํ่าสลบักนัไป โดยเฉพาะช่วยคร่ึงปีหลงั  ยอดจําหนา่ยลดลงเนือ่งจากราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกลดลง สง่ผล
โดยตรงกบัพืชผลทางการเกษตรปรับตวัลง ซึ่งตามปกติยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์จะสงูที่สดุในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส
สดุท้ายของปี   
 สาํหรับยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2561 มีจํานวน 456,367 คนั ลดลง 0.9% 
จาก 460,676 คนั ในปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกวา่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ท่ีลดลง 1.2%   

สว่นประเภทของรถจกัรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสงูคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สาํหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึง่มีขนาดตัง้แต ่150 CC ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 500 CC 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2561 รถครอบครัวมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 51% จาก 50% ในปี 2560   
และรถ Scooter มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 36% จาก 35% ในปี 2560 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ท่ีมีขนาดตัง้แต ่
500 CC ขึน้ไป และรถจกัรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึน้ไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดัสว่นลดลงเป็น 
13% จาก 15% ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผู้บริโภคจึงเลอืกซือ้รถรุ่นท่ีมีราคาตํ่ากวา่ 

ตลาดรถยนต์    
 ตลาดรวมรถยนต์ปี 2561 มียอดจําหนา่ย 1,041,739 คนั เพ่ิมขึน้ 19.5% จาก 871,650 คนั ในปี 2560 ซึง่นบัเป็นปีท่ี 
2 ท่ีตลาดกลบัมาฟืน้ตวั หลงัจากท่ีตดิลบตอ่เน่ืองมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลติรายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2562 ตลาดรวม
รถยนต์นา่จะมยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 คนั ลดลง 4.0% จากปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัตลาด
รถจกัรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสงูกว่าทกุเดือนในปี 2560 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหน่าย
สงูสดุ และสงูกวา่ยอดจําหนา่ยในเดือนเดียวกนัของ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 93 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทัว่ประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา จํานวน 
6 สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 6 สาขา รวมทัง้สิน้ 12 สาขา สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 
สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 2 สาขา รวมทัง้สิน้ 5 สาขา สาํหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูร่ะหวา่งรอ
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจ ซึ่งคาดวา่นา่จะได้รับในเร็วๆ นี ้และภายในปี 2562 นา่จะเร่ิมดําเนินธุรกิจได้ 

  มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,430.0 ล้านบาท เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมลูคา่ 9,224.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
88.4% ของมลูค่าสินทรัยพ์รวม เพ่ิมขึน้ 2.1%  จาก 9,032.0 ล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 
1.2% เป็นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 8,748.0 ล้านบาท หรือ  94.8% โดยแบง่เป็นลกูหนีใ้นประเทศ 7,858.0 ล้านบาท หรือ 
89.8% และลกูหนีต้่างประเทศ 890.0 ล้านบาท หรือ 10.2% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 394.0 ล้านบาท หรือ 4.3% ลกูหนีเ้งินให้
กู้ยืม 80.0 ล้านบาท หรือ 0.9% และสนิเช่ือ Nano Finance 1.0 ล้านบาท 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 4.1% จาก 8,400.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 1.2% และลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 
3 เดอืน อยูท่ี่ 3.9% ของลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์รวม สาํหรับลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถยนต์ เป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการ
ปลอ่ยสนิเช่ือรถยนต์ เน่ืองจากมกีารแขง่ขนัสงูและผลตอบแทนน้อย โดยในปี 2561 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ มีจํานวน 395.0 ล้าน
บาท ลดลง 27.5% จาก 545.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะท่ีตลาดรวมรถยนต์เพ่ิมขึน้  19.5% และมีลกูหนีค้้างชําระมากกว่า 
3 เดอืน อยูท่ี่ 10.0% สาํหรับคณุภาพลกูหนีเ้ชา่ซือ้รวม ลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป ในปี 2561 อยู่ท่ี 4.1% ลดลงจากปี 
2560 ซึ่งอยูท่ี่ 4.7% ซึง่คณุภาพลกูหนีด้ีกวา่ปีท่ีผา่นๆ มา 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ   
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองท่ีเข้มงวด โดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดอืน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด 
บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกัหลกัประกนั ซึ่งในปี 2561 กลุม่บริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General 
allowance) เพ่ิมเติมอีก 1% ของยอดลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์ โดยมีการตัง้สํารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้านบาท เพ่ือ
ครอบคลมุความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) 
สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกั
หลกัประกนั 

 ความเพียงพอในการต้ังสํารอง 
 ณ สิน้ปี 2561 ลกูหนีเ้ชา่ซือ้สทุธิกอ่นการตัง้สาํรองมมีลูคา่ 9,820.0 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 
597.0 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สุทธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (หากไม่รวม General 
allowance อีก 1% คา่เผ่ือสาํรองหนีส้งสยัจะสญูอยูท่ี่ 502.0 ล้านบาท คดิเป็น 5.1%) เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 6 
เดือน จํานวน 20.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีที้่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404.0 ล้านบาท มีการตัง้สํารองหนี ้
สงสยัจะสญู คิดเป็น 147.8% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 124.3%) ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัได้ชีแ้จงเพ่ิมเตมิตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ ถงึแม้วา่ในปัจจบุนับริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมข้อมลูเพ่ือจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่วในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสนิบน โดยบริษัทมนีโยบายชดัเจนในเร่ืองนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานมกีารทจุริต รวมทัง้บริษัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึง่เป็นช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ได้สง่คําร้องเรียนหรือเบาะแสตา่งๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉ้อโกงในสาระท่ีสาํคญั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,788,459 คนั ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คนั ในปี 2560 
หลงัจากทีต่ลาดรถจักรยานยนต์ได้เติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรวม
รถจกัรยานยนต์นา่จะมียอดจําหนา่ยอยูที่่ประมาณ 1,720,000 คนั ลดลง 3.8% จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์รายเดือนสงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2560 จํานวน 6 เดือน โดยมียอด
จําหนา่ยสงูและตํ่าสลบักนัไป โดยเฉพาะช่วยคร่ึงปีหลงั  ยอดจําหนา่ยลดลงเนือ่งจากราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกลดลง สง่ผล
โดยตรงกบัพืชผลทางการเกษตรปรับตวัลง ซึ่งตามปกติยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์จะสงูที่สดุในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส
สดุท้ายของปี   
 สาํหรับยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2561 มีจํานวน 456,367 คนั ลดลง 0.9% 
จาก 460,676 คนั ในปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกวา่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ท่ีลดลง 1.2%   

สว่นประเภทของรถจกัรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสงูคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สาํหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึง่มีขนาดตัง้แต ่150 CC ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 500 CC 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2561 รถครอบครัวมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 51% จาก 50% ในปี 2560   
และรถ Scooter มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 36% จาก 35% ในปี 2560 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ท่ีมีขนาดตัง้แต ่
500 CC ขึน้ไป และรถจกัรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึน้ไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดัสว่นลดลงเป็น 
13% จาก 15% ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผู้บริโภคจึงเลอืกซือ้รถรุ่นท่ีมีราคาตํ่ากวา่ 

ตลาดรถยนต์    
 ตลาดรวมรถยนต์ปี 2561 มียอดจําหนา่ย 1,041,739 คนั เพ่ิมขึน้ 19.5% จาก 871,650 คนั ในปี 2560 ซึง่นบัเป็นปีท่ี 
2 ท่ีตลาดกลบัมาฟืน้ตวั หลงัจากท่ีตดิลบตอ่เน่ืองมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลติรายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2562 ตลาดรวม
รถยนต์นา่จะมยีอดจําหนา่ยอยูที่ป่ระมาณ 1,000,000 คนั ลดลง 4.0% จากปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัตลาด
รถจกัรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสงูกว่าทกุเดือนในปี 2560 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหน่าย
สงูสดุ และสงูกวา่ยอดจําหนา่ยในเดือนเดียวกนัของ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 93 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทัว่ประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา จํานวน 
6 สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 6 สาขา รวมทัง้สิน้ 12 สาขา สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 
สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 2 สาขา รวมทัง้สิน้ 5 สาขา สาํหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูร่ะหวา่งรอ
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจ ซึ่งคาดวา่นา่จะได้รับในเร็วๆ นี ้และภายในปี 2562 นา่จะเร่ิมดําเนินธุรกิจได้ 

  มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,430.0 ล้านบาท เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมลูคา่ 9,224.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
88.4% ของมลูค่าสินทรัยพ์รวม เพ่ิมขึน้ 2.1%  จาก 9,032.0 ล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 
1.2% เป็นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 8,748.0 ล้านบาท หรือ  94.8% โดยแบง่เป็นลกูหนีใ้นประเทศ 7,858.0 ล้านบาท หรือ 
89.8% และลกูหนีต้่างประเทศ 890.0 ล้านบาท หรือ 10.2% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 394.0 ล้านบาท หรือ 4.3% ลกูหนีเ้งินให้
กู้ยืม 80.0 ล้านบาท หรือ 0.9% และสนิเช่ือ Nano Finance 1.0 ล้านบาท 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 4.1% จาก 8,400.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 1.2% และลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 
3 เดอืน อยูท่ี่ 3.9% ของลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์รวม สาํหรับลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถยนต์ เป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการ
ปลอ่ยสนิเช่ือรถยนต์ เน่ืองจากมกีารแขง่ขนัสงูและผลตอบแทนน้อย โดยในปี 2561 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ มีจํานวน 395.0 ล้าน
บาท ลดลง 27.5% จาก 545.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะท่ีตลาดรวมรถยนต์เพ่ิมขึน้  19.5% และมีลกูหนีค้้างชําระมากกว่า 
3 เดอืน อยูท่ี่ 10.0% สาํหรับคณุภาพลกูหนีเ้ชา่ซือ้รวม ลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป ในปี 2561 อยู่ท่ี 4.1% ลดลงจากปี 
2560 ซึ่งอยูท่ี่ 4.7% ซึง่คณุภาพลกูหนีด้ีกวา่ปีท่ีผา่นๆ มา 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ   
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองท่ีเข้มงวด โดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดอืน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด 
บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกัหลกัประกนั ซึ่งในปี 2561 กลุม่บริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General 
allowance) เพ่ิมเติมอีก 1% ของยอดลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์ โดยมีการตัง้สํารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้านบาท เพ่ือ
ครอบคลมุความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) 
สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกั
หลกัประกนั 

 ความเพียงพอในการต้ังสํารอง 
 ณ สิน้ปี 2561 ลกูหนีเ้ชา่ซือ้สทุธิกอ่นการตัง้สาํรองมมีลูคา่ 9,820.0 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 
597.0 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สุทธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (หากไม่รวม General 
allowance อีก 1% คา่เผ่ือสาํรองหนีส้งสยัจะสญูอยูท่ี่ 502.0 ล้านบาท คดิเป็น 5.1%) เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 6 
เดือน จํานวน 20.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีที้่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404.0 ล้านบาท มีการตัง้สํารองหนี ้
สงสยัจะสญู คิดเป็น 147.8% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 124.3%) ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัได้ชีแ้จงเพ่ิมเตมิตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ ถงึแม้วา่ในปัจจบุนับริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมข้อมลูเพ่ือจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่วในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสนิบน โดยบริษัทมนีโยบายชดัเจนในเร่ืองนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานมกีารทจุริต รวมทัง้บริษัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึง่เป็นช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ได้สง่คําร้องเรียนหรือเบาะแสตา่งๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉ้อโกงในสาระท่ีสาํคญั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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 รายได้ 
กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม ในปี 2561 จํานวน 3,878.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.1% จาก 3,653.6 ล้านบาท ในปี 2560 

ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้รวม จํานวน 3,176.6 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จํานวน 21.7 ล้านบาท และ
รายได้อ่ืนๆ จํานวน 670.0 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2561 จํานวน 3,470.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.1% จาก 3,181.4 ล้านบาท ในปี 2560 
โดยคา่ใช้จ่ายหลกัคือคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 2,154.3 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 
1,066.8 ล้านบาท และดอกเบีย้จา่ยของบริษัท จํานวน 129.3 ล้านบาท โดยปัจจบุนับริษัทมีต้นทนุทางการเงินเฉลีย่อยูท่ี่ 2.7% 

กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 407.4 ล้านบาท ลดลง 12.8% จาก 467.0 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากรายได้จากหนีส้ญูรับ
คนืลดลง ประกอบกบันโยบายเร่งตดัหนีส้ญู และบริษัทได้มีการเพิม่ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General Allowance) เพ่ิมอีก 1% 
เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2563 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.82 บาท/หุ้น ลดลง 11.8% จาก 
0.93 บาท/หุ้น ในปี 2560 โดยมจํีานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2561 มีรายได้หลกัมาจากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 81.3% สว่นรายได้จาก
การให้เชา่ซือ้รถยนต์ลดลงอยูท่ี่ 0.6% สาํหรับรายได้อ่ืนๆ ลดลงอยูท่ี่ 18.1% สาเหตเุกิดจากหนีส้ญูรับคืนลดน้อยลง เนือ่งจาก
คณุภาพลกูหนีด้ขี ึน้ 

สินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 10,429.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.1% จาก 10,018.2 ล้านบาท ในปี 

2560 ซึ่งสนิทรัพย์หลกัท่ีเพ่ิมขึน้คอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ สว่นหนีส้นิรวม 5,500.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.1% จาก 5,232.9 
ล้านบาท ในปี 2560 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคลอ่งและต้นทนุทางการเงิน ซึง่คาดว่าอตัราดอกเบีย้จะปรับสงูขึน้ 
จึงได้ออกหุ้นกู้ ระยะยาวเป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับการขยายตวัของการดาํเนินงาน และในสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,929.0 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 3.0% จาก 4,785.3 ล้านบาท ในปี 2560 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบังบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตัง้แตห่ น้า 83 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดงักลา่วผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 1 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,513,400 หุ้น 

มติ

เห็นด้วย 409,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย   -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง         246,300 หุ้น   
บตัรเสยี   -ไมม่ี- 
 
 
 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

นางสาวปฐมา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่การจดัสรรกําไรประจําปีตามข้อบงัคบั บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไมต้่องจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายอีก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวน 3,397.3 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็น
เงินปันผลจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2562  ในอตัราหุ้น
ละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2562 สาํหรับกําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะนําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

วาระที่  5   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทน
กรรมการอสิระ ที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

น.ส.นิรมล ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อที ่18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 
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 รายได้ 
กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม ในปี 2561 จํานวน 3,878.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.1% จาก 3,653.6 ล้านบาท ในปี 2560 

ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้รวม จํานวน 3,176.6 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จํานวน 21.7 ล้านบาท และ
รายได้อ่ืนๆ จํานวน 670.0 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2561 จํานวน 3,470.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.1% จาก 3,181.4 ล้านบาท ในปี 2560 
โดยคา่ใช้จ่ายหลกัคือคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 2,154.3 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 
1,066.8 ล้านบาท และดอกเบีย้จา่ยของบริษัท จํานวน 129.3 ล้านบาท โดยปัจจบุนับริษัทมีต้นทนุทางการเงินเฉลีย่อยูท่ี่ 2.7% 

กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 407.4 ล้านบาท ลดลง 12.8% จาก 467.0 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากรายได้จากหนีส้ญูรับ
คนืลดลง ประกอบกบันโยบายเร่งตดัหนีส้ญู และบริษัทได้มีการเพิม่ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General Allowance) เพ่ิมอีก 1% 
เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2563 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.82 บาท/หุ้น ลดลง 11.8% จาก 
0.93 บาท/หุ้น ในปี 2560 โดยมจํีานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2561 มีรายได้หลกัมาจากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 81.3% สว่นรายได้จาก
การให้เชา่ซือ้รถยนต์ลดลงอยูท่ี่ 0.6% สาํหรับรายได้อ่ืนๆ ลดลงอยูท่ี่ 18.1% สาเหตเุกิดจากหนีส้ญูรับคืนลดน้อยลง เนือ่งจาก
คณุภาพลกูหนีด้ขี ึน้ 

สินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 10,429.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.1% จาก 10,018.2 ล้านบาท ในปี 

2560 ซึ่งสนิทรัพย์หลกัท่ีเพ่ิมขึน้คอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ สว่นหนีส้นิรวม 5,500.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.1% จาก 5,232.9 
ล้านบาท ในปี 2560 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคลอ่งและต้นทนุทางการเงิน ซึง่คาดว่าอตัราดอกเบีย้จะปรับสงูขึน้ 
จึงได้ออกหุ้นกู้ ระยะยาวเป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับการขยายตวัของการดาํเนินงาน และในสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,929.0 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 3.0% จาก 4,785.3 ล้านบาท ในปี 2560 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบังบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตัง้แตห่ น้า 83 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดงักลา่วผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 1 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,513,400 หุ้น 

มติ

เห็นด้วย 409,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย   -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง         246,300 หุ้น   
บตัรเสยี   -ไมม่ี- 
 
 
 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

นางสาวปฐมา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่การจดัสรรกําไรประจําปีตามข้อบงัคบั บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไมต้่องจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายอีก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวน 3,397.3 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็น
เงินปันผลจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2562  ในอตัราหุ้น
ละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2562 สาํหรับกําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะนําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

วาระที่  5   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทน
กรรมการอสิระ ที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

น.ส.นิรมล ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อที ่18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 
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บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้จงึเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคดัเลอืก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้
ทีล่งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมกาตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

401,423,600 เสยีง 

(98.0245%) 

8,089,800 เสยีง 

(1.9755%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/  

กรรมการสรรหาฯ 

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.0000%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 
409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายประพล พรประภา กรรมการ/รอง 
กรรมการผู้จดัการ/  
กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

วาระที่  5.2

น.ส.นิรมล ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยมีกรรมการอิสระ 2 ทา่น ซึง่ดาํรงตาํแหนง่ครบ 9 ปี และกําลงัจะครบ 9 ปี 
ในเดอืนเมษายน 2562 มรีายช่ือดงันี ้ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี  

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2. นายทวปี ชาตธํิารง   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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ตามแนวปฏิบตัทิีด่ ีเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึง่มกีารกําหนดเป็นนโยบาย จํากดัจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทํา
หน้าท่ีกรรมการ โดยให้มผีลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 2 
ทา่น ได้แก่ 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

ซึง่ประวตับิคุคลท่ีจะเสนอเป็นกรรมการใหม ่ สามารถดไูด้จากเอกสารแนบท่ีจดัสง่ให้และบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
ในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทวา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทและ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจงึมมีตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้บคุคล ทัง้ 2 ทา่น 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท แทนกรรมการอิสระท่ีไมป่ระสงค์ในการตอ่วาระกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. นายอภิชาต ิเกษมกลุศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ /  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติ

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแตง่ ตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายอภิชาต ิเกษมกลุศริิ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ /   
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ            

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.00%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562                                                                                                                                                       

น.ส.นิรมล ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2561 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 
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บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้จงึเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคดัเลอืก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้
ทีล่งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมกาตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

401,423,600 เสยีง 

(98.0245%) 

8,089,800 เสยีง 

(1.9755%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/  

กรรมการสรรหาฯ 

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.0000%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 
409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายประพล พรประภา กรรมการ/รอง 
กรรมการผู้จดัการ/  
กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

วาระที่  5.2

น.ส.นิรมล ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยมีกรรมการอิสระ 2 ทา่น ซึง่ดาํรงตาํแหนง่ครบ 9 ปี และกําลงัจะครบ 9 ปี 
ในเดอืนเมษายน 2562 มรีายช่ือดงันี ้ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี  

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2. นายทวปี ชาตธํิารง   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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ตามแนวปฏิบตัทิีด่ ีเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึง่มกีารกําหนดเป็นนโยบาย จํากดัจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทํา
หน้าท่ีกรรมการ โดยให้มผีลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 2 
ทา่น ได้แก่ 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

ซึง่ประวตับิคุคลท่ีจะเสนอเป็นกรรมการใหม ่ สามารถดไูด้จากเอกสารแนบท่ีจดัสง่ให้และบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
ในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทวา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจงึมมีตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้บคุคล ทัง้ 2 ทา่น 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท แทนกรรมการอิสระท่ีไมป่ระสงค์ในการตอ่วาระกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ /  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติ

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแตง่ ตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายอภิชาติ เกษมกลุศริิ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ /   
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ            

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.00%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562                                                                                                                                                       

น.ส.นิรมล ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2561 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 
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มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 
2562 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 3 
ทา่น คอื  

1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803     

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,240,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2561 ท่ีมีจํานวนเงิน 3,040,000 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 408,815,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8296 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,240,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย        697,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.1704 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่-ี 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

น.ส.นิรมล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนับริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
และ/หรือการจดัหาเงินทนุที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่
ถอนหุ้นกู้   

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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จึงขอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด 

  และเมือ่รวมกบัวงเงิน
หุ้นกู้ เดิมที่มีจํานวน 2,980 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้ รวมทัง้หมด 4,980 ล้านบาท ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 
สาํหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้ 

 วงเงนิหุ้นกู้คงเหลือ 

วงเงินหุ้นกู้ในปัจจบุนั 

ขออนมุตัใิน AGM ครัง้นี ้

2,980  ล้านบาท 

2,000  ล้านบาท 

       รวมเป็นวงเงนิหุ้นกู้คงเหลือทัง้หมด   4,980  ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

น.ส.นิรมล แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่อนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืเดมิ 2,980 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,980 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-            คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

 คณุปฐมา ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ สบืเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติ
แต่งตัง้ให้ นายทวีป ชาติธํารง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หลงัจาก
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ แตน่ายทวปี ชาตธํิารง ได้แจ้งกลบัมายงับริษัทฯ วา่ไมส่ามารถรับตาํแหนง่ท่ี
ปรึกษาฯ ได้ในขณะนี ้เน่ืองจากปัญหาเร่ืองสขุภาพ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่ีประชมุฯ รับทราบ 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายนฤดล นิยมค้า ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ในปี 2562 จะมีการตัง้สาํรองเพิ่มอีกหรือไม ่จากการตัง้สาํรองเพิ่ม 1% ในปี 2561 เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่ 
(IFRS9) เพียงพอแล้วหรือยงั 

 คณุปฐมา ชีแ้จงวา่  จากการตัง้สํารองเพิม่ขึน้อีก 1% เพ่ือเตรียมรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS9) ในปี 2561 
บริษัทเร่งตดัหนีส้ญูในสว่นของลกูหนีท่ี้มกํีาลงัการผอ่นชําระลดลง ดงันัน้สาํรองท่ีตัง้ไว้คาดวา่เพียงพอแล้ว  
 

2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ลดลง พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบริษัทจะลดลงด้วยหรือไม ่

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ ในชว่งนีภ้าวะเศรษฐกิจ และลกูหนีค้ณุภาพไมค่อ่ยดี บริษัทมกีารคดัเลือกลกูค้ามากขึน้ และยงัมี
ยอดปฏิเสธการให้บริการสนิเช่ือสงูขึน้  ทําให้ลกูหนีล้ดลง รวมทัง้มกีารตดัหนีส้ญู ดงันัน้พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ในประเทศจะลดลง
ชัว่คราว แตค่าดวา่ภายในปีนีแ้ละปีหน้า จะสามารถกลบัมาเป็นปกติได้ 
 



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 
2562 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 3 
ทา่น คอื  

1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803     

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,240,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2561 ท่ีมีจํานวนเงิน 3,040,000 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 408,815,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8296 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,240,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย        697,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.1704 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่-ี 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

น.ส.นิรมล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนับริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
และ/หรือการจดัหาเงินทนุที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่
ถอนหุ้นกู้   

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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จึงขอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด 

  และเมือ่รวมกบัวงเงิน
หุ้นกู้ เดิมที่มีจํานวน 2,980 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้ รวมทัง้หมด 4,980 ล้านบาท ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 
สาํหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้ 

 วงเงนิหุ้นกู้คงเหลือ 

วงเงินหุ้นกู้ในปัจจบุนั 

ขออนมุตัใิน AGM ครัง้นี ้

2,980  ล้านบาท 

2,000  ล้านบาท 

       รวมเป็นวงเงนิหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด   4,980  ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

น.ส.นิรมล แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่อนมุตัอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืเดมิ 2,980 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,980 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-            คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

 คณุปฐมา ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ สบืเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติ
แต่งตัง้ให้ นายทวีป ชาติธํารง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หลงัจาก
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ แตน่ายทวปี ชาตธํิารง ได้แจ้งกลบัมายงับริษัทฯ วา่ไมส่ามารถรับตาํแหนง่ท่ี
ปรึกษาฯ ได้ในขณะนี ้เน่ืองจากปัญหาเร่ืองสขุภาพ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่ีประชมุฯ รับทราบ 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายนฤดล นิยมค้า ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ในปี 2562 จะมีการตัง้สาํรองเพิ่มอีกหรือไม ่จากการตัง้สาํรองเพิ่ม 1% ในปี 2561 เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่ 
(IFRS9) เพียงพอแล้วหรือยงั 

 คณุปฐมา ชีแ้จงวา่  จากการตัง้สํารองเพิม่ขึน้อีก 1% เพ่ือเตรียมรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS9) ในปี 2561 
บริษัทเร่งตดัหนีส้ญูในสว่นของลกูหนีท่ี้มกํีาลงัการผอ่นชําระลดลง ดงันัน้สาํรองท่ีตัง้ไว้คาดวา่เพียงพอแล้ว  
 

2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ลดลง พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบริษัทจะลดลงด้วยหรือไม ่

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ ในชว่งนีภ้าวะเศรษฐกิจ และลกูหนีค้ณุภาพไมค่อ่ยดี บริษัทมกีารคดัเลือกลกูค้ามากขึน้ และยงัมี
ยอดปฏิเสธการให้บริการสนิเช่ือสงูขึน้  ทําให้ลกูหนีล้ดลง รวมทัง้มกีารตดัหนีส้ญู ดงันัน้พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ในประเทศจะลดลง
ชัว่คราว แตค่าดวา่ภายในปีนีแ้ละปีหน้า จะสามารถกลบัมาเป็นปกติได้ 
 



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
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3. ทิศทางการเตบิโตของบริษัทจะมเีฉพาะในตา่งประเทศหรือไม ่เนื่องจากยอดตวัเลขในประเทศไมค่อ่ยมีการเติบโต 

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ สาํหรับการเตบิโตในตา่งประเทศเป็นแผนงานท่ีบริษัทตัง้ใจไว้วา่จะเตบิโตขึน้แนน่อน  โดยสดัสว่น 
พอร์ตสนิเช่ือในตา่งประเทศต้องเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า โอกาสทีบ่ริษัทจะเติบโตอย่างมากในประเทศค่อนข้างยากในระยะสัน้ เนือ่งจากหนี ้
ครัวเรือนยงัสงูอยู ่ประกอบกบัมภีาวะภยัแล้ง ซึง่จะทําให้สนิค้าเกษตรราคาตํ่า สง่มผีลกระทบเป็นวงกว้าง 
 

4. วงเงินหุ้นกู้ ท่ีขออนมุตัิเพ่ิม นําไปขยายในสว่นใด 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  เป็นการขออนมุตัเิพ่ิมสาํรองไว้ลว่งหน้ากอ่น เพื่อใช้ในการขยายกิจการ  ซึ่งเมื่อหลายปีท่ีผา่นมา 
บริษัทได้ศกึษาข้อมลูของธุรกิจอ่ืนๆ วา่จะสามารถซือ้เข้ามาลงทนุได้หรือไม่ แต่เนือ่งจากทีผ่่านมาสภาวะดอกเบีย้ตํา่มาก ทาง
บริษัทจึงไมส่ามารถซือ้กิจการอื่นได้ในราคาท่ีเหมาะสม แตห่ากมีจงัหวะและช่วงเวลาท่ีความเหมาะสมทางบริษัทมคีวามพร้อม
และความสามารถดาํเนินการได้ในทนัที  
 

นายสริุยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ในปี 2562 บริษัทมแีผนขยายงานไปยงัตา่งประเทศ 
มากน้อยเพียงใด สว่นเร่ืองหนีค้รัวเรือนในตา่งประเทศมปัีญหาเหมอืนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  บริษัทมสีดัสว่นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 94.8% ในจํานวนนีเ้ป็นลกูหนีต้า่งประเทศ 10.2%   
หรือ 890.0 ล้านบาท คาดการณ์วา่ในปีนีล้กูหนีเ้ช่าซือ้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมกนั 2 ประเทศ นา่จะเพ่ิมขึน้อีกไมต่ํา่กวา่ 20% ซึง่ยงัไมร่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดทําการได้
ภายในปีนี ้ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 
     

 
 
          

 

_____________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน   

 

     

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น      

  

   

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            

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

3 แบบ คือ    

 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้                   

 

 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้สาํหรับผู ้

ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพื่อมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพ่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม

ในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 



  

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

 

11 

3. ทิศทางการเตบิโตของบริษัทจะมเีฉพาะในตา่งประเทศหรือไม ่เน่ืองจากยอดตวัเลขในประเทศไมค่อ่ยมีการเติบโต 

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ สาํหรับการเตบิโตในตา่งประเทศเป็นแผนงานท่ีบริษัทตัง้ใจไว้วา่จะเตบิโตขึน้แนน่อน  โดยสดัสว่น 
พอร์ตสนิเช่ือในตา่งประเทศต้องเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า โอกาสทีบ่ริษัทจะเติบโตอย่างมากในประเทศค่อนข้างยากในระยะสัน้ เนือ่งจากหนี ้
ครัวเรือนยงัสงูอยู ่ประกอบกบัมภีาวะภยัแล้ง ซึง่จะทําให้สนิค้าเกษตรราคาตํ่า สง่มผีลกระทบเป็นวงกว้าง 
 

4. วงเงินหุ้นกู้ ท่ีขออนมุตัิเพ่ิม นําไปขยายในสว่นใด 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  เป็นการขออนมุตัเิพ่ิมสาํรองไว้ลว่งหน้ากอ่น เพื่อใช้ในการขยายกิจการ  ซึ่งเมื่อหลายปีท่ีผา่นมา 
บริษัทได้ศกึษาข้อมลูของธุรกิจอ่ืนๆ วา่จะสามารถซือ้เข้ามาลงทนุได้หรือไม่ แต่เนือ่งจากทีผ่่านมาสภาวะดอกเบีย้ตํา่มาก ทาง
บริษัทจึงไมส่ามารถซือ้กิจการอื่นได้ในราคาท่ีเหมาะสม แตห่ากมีจงัหวะและช่วงเวลาท่ีความเหมาะสมทางบริษัทมคีวามพร้อม
และความสามารถดาํเนินการได้ในทนัที  
 

นายสริุยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ในปี 2562 บริษัทมแีผนขยายงานไปยงัตา่งประเทศ 
มากน้อยเพียงใด สว่นเร่ืองหนีค้รัวเรือนในตา่งประเทศมปัีญหาเหมอืนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  บริษัทมสีดัสว่นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 94.8% ในจํานวนนีเ้ป็นลกูหนีต้า่งประเทศ 10.2%   
หรือ 890.0 ล้านบาท คาดการณ์วา่ในปีนีล้กูหนีเ้ช่าซือ้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมกนั 2 ประเทศ นา่จะเพ่ิมขึน้อีกไมต่ํา่กวา่ 20% ซึง่ยงัไมร่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดทําการได้
ภายในปีนี ้ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 
     

 
 
          

 

_____________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน   

 

     

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น      

  

   

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            

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

3 แบบ คือ    

 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้                   

 

 

ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้สาํหรับผู ้

ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพื่อมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพ่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม

ในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 

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

         

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

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

 (1) ขา้พเจา้…….………………………………………………………………………..สญัชาต…ิ……………………….

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………….. ………… 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิตกิร                              จาํกดั (มหาชน)    

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหต ุ

 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 

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

         

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

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

 (1) ขา้พเจา้…….………………………………………………………………………..สญัชาติ………………………….

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………….. ………… 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิตกิร                              จาํกดั (มหาชน)    

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหต ุ

 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

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

         

  

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาต…ิ…………………………..

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิตกิร                               จาํกดั (มหาชน)    

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

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

         

  

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิตกิร                               จาํกดั (มหาชน)    

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                 

                                       

วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                               

               

วาระที ่3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชสีิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

           

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่6  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                

 

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                               

               

วาระที ่3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชสีิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

           

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

        แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ        ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่6  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่7  เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                

 

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหต ุ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิตกิร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ 

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

  

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

                 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

     วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   

 

    



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิตกิร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ 

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

  

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

                 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

     วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

               เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

   

 

    



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                                                   แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

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

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาต…ิ…………………………..

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ....................................................................................... 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                                  ฐิตกิร                                       จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

                หุน้สามญั ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 

                หุน้บรุมิสทิธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................................ เสียง 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

                               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                                                   แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

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

                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

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

 (1)ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..

อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….

อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ....................................................................................... 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                                  ฐิตกิร                                       จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสียง ดงันี ้

       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

       หุน้บรุมิสทิธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................. เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 

อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 

อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน

รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

                หุน้สามญั ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 

                หุน้บรุมิสทิธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................................ เสียง 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่1  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

                               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                

                                      

วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

           

               

                

วาระที ่3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

             

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ         ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                     

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่6  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี                                                              

                                             เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

 

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กิจการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                                

         

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                             เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชใ้นเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

                

                                      

วาระที ่2  เร่ือง รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน 

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ประจาํปี 2562 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

           

               

                

วาระที ่3  เร่ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

             

                 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่4  เร่ือง พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                       1. ช่ือกรรมการ         ดร.ชมุพล พรประภา 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       2. ช่ือกรรมการ         นายกนิช บณุยษัฐิติ 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                       3. ช่ือกรรมการ         นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

                     

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

วาระที ่6  เร่ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

         

                

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี                                                              

                                             เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

 

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 8  เร่ือง พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กิจการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                              เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                                

         

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วาระที่ 9  เร่ือง พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                             เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชใ้นเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้

หมายเหต ุ

คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิตกิร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ 

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

  

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

                 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

     วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

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

              เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                               

 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิตกิร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23 เมษายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ 

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

  

 หรอืท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

                 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

 วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

 

   วาระท่ี............................. เรื่อง .......................................................................................   

                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

     วาระท่ี............................. เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         

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

              เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

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

               เหน็ดว้ย...................เสียง ไมเ่หน็ดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ                                                ดร.ชมุพล   พรประภา 

ตาํแหน่งปัจจบุนั             ประธานกรรมการ 

อาย ุ                                                 78 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

                                                             ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการศกึษา  JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. 

                                                            ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์บรหิารธุรกิจ   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

                                                            ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการจดัการคณุภาพ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 

                                                             วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 1 
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                                                        สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน                 

บรษัิทจดทะเบียน            ปี 2515-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)                                                     

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ               ปี 2562-ปัจจบุนั    กรรมการ บรษัิท พีชแอนดลี์ฟวิง่ จาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2546-ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษัิท สนิทองหลอ่ จาํกดั 

                                                     ปี 2535-ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ บรษัิท เล็กซซ์สั กรุงเทพ จาํกดั 

          ปี 2531-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2523-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ บรษัิท เอส.พี.อนิเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั 

                                                 ปี 2514-2553 กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั                                      

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      ประธานกรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพิ้จารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

ดร.ชมุพล  พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

ดร.ชมุพล  พรประภา -ไมม่ี- - 5 แหง่ -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ              ในรอบปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้          
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

2. ชื่อ - นามสกุล                          นายกนิช บุณยัษฐิติ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                  50 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                     LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

                LL.M., Harvard 

                LL.M., Michigan  

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

หลกัสตูรการอบรม   หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                                  25 เมษายน 2562 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)  

    ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิทไทยเพรสซเิดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั (มหาชน)  

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปัจจบุนั  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University 

    ปัจจบุนั  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

ปัจจบุนั  College Council, Chitralada Technology College 

 (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

ปัจจบุนั Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรม

ราชกมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
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หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไมม่ี 
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                                                 ปี 2514-2553 กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั                                      

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      ประธานกรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

ดร.ชมุพล  พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี
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การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 
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บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปัจจบุนั  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University 

    ปัจจบุนั  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

ปัจจบุนั  College Council, Chitralada Technology College 

 (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

ปัจจบุนั Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรม

ราชกมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 



3 

(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหา

จกัรีสิรนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก) 

ปัจจบุนั  Director, The National Identity Foundation  

(มลูนิธิเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต)ิ 

ปัจจบุนั  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

 (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

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 

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 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

             และกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทไดพิ้จารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เหน็วา่ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ

ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 

ของบรษัิท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                     1 ปี 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ 1 - กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิทไทยเพรสซิ

เดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั 

(มหาชน) 

13 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหา

จกัรีสิรนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก) 

ปัจจบุนั  Director, The National Identity Foundation  

(มลูนิธิเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต)ิ 

ปัจจบุนั  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

 (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

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 

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 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

             และกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เหน็วา่ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ

ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 

ของบรษัิท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                     1 ปี 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ 1 - กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิทไทยเพรสซิ

เดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั 

(มหาชน) 

13 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
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 3. ช่ือ - นามสกลุ                              นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 

ตาํแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 70 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์UNIVERSITY OF DETROIT,MI., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 67 / 2550 

                    สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน  

บรษัิทจดทะเบียน              ปี 2546-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)                                                              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ             ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

            ปี 2545-2553          กรรมการบรหิาร  

                                                                                        สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA)                                     

                              ปี 2523-2553         กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สนิพล จาํกดั 

                                                    ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท เอส.พี.อนิเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั 

                         ปี 2532-2553        กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั 

                ปี 2537-2549        ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.วี.เอ. จาํกดั             

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพิ้จารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุน้ในบริษัท                            จาํนวน 7,000,000 หุน้   คดิเป็น 1.40 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา -ไมม่ี- - 2 แหง่ ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุ              ในรอบปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบรษัิทกาํหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้มีอาํนาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ไดร้บัแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้

เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการทาํ

รายการทางการคา้ ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์

มีตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั

คา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 



5 

(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

 3. ช่ือ - นามสกลุ                              นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 

ตาํแหน่งปัจจบุนั             กรรมการ 

อาย ุ                                                 70 ปี 

คณุวฒุกิารศกึษา                               ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์UNIVERSITY OF DETROIT,MI., U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 67 / 2550 

                    สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา          ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน  

บรษัิทจดทะเบียน              ปี 2546-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)                                                              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ             ปี 2540-ปัจจบุนั     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

            ปี 2545-2553          กรรมการบรหิาร  

                                                                                        สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA)                                     

                              ปี 2523-2553         กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สนิพล จาํกดั 

                                                    ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บรษัิท เอส.พี.อนิเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั 

                         ปี 2532-2553        กรรมการ บรษัิท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกดั 

                ปี 2537-2549        ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.วี.เอ. จาํกดั             

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้      กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา บรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา

ของบรษัิท 

 มีคณุสมบตั ิและมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท จงึเหน็สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การถือหุน้ในบริษัท                            จาํนวน 7,000,000 หุน้   คดิเป็น 1.40 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            6 มถินุายน 2546 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    17 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา -ไมม่ี- - 2 แหง่ ไมม่ี 

การเขา้รว่มประชมุ              ในรอบปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

นิยามกรรมการอสิระท่ีบรษัิทกาํหนดขึน้ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้มีอาํนาจควบคมุ

ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อน

ไดร้บัแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้

เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการทาํ

รายการทางการคา้ ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่มีมลูคา่รายการตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์

มีตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํา่กวา่ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั

คา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแตง่ตัง้  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

บรษัิทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษัิทซึง่ เทา่กบั

 

 ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือ

หุน้ในบรษัิท คอื กรรมการอิสระของบรษัิทตอ้งถือหุน้ในบรษัิทไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

การถือหุน้ในบรษัิท 

- จาํนวนหุน้ 

-  สดัสว่นของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ของบรษัิท/ บรษัิทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษัิท/ 

บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรือนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน 

พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดอืน

ประจาํ 

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอื

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุบิ/สินคา้/บรกิาร การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้ม

เงนิ) โดยใหร้ะบขุนาดของรายการดว้ย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

 

 

สําหรับวาระที่ 8 : พจิารณาอนุมตักิารซ้ือหุ้น Myanmar Finance International Limited  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)   

 

วนัที่ 23 เมษายน 2563 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระ ที ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

บรษัิทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษัิทซึง่ เทา่กบั

 

 ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือ

หุน้ในบรษัิท คอื กรรมการอิสระของบรษัิทตอ้งถือหุน้ในบรษัิทไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะ

เสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

นายกนิช บณุยษัฐิติ 

การถือหุน้ในบรษัิท 

- จาํนวนหุน้ 

-  สดัสว่นของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไมม่ี 

 

 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ของบรษัิท/ บรษัิทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษัิท/ 

บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรอืนิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน 

พนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดอืน

ประจาํ 

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรอื

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุบิ/สินคา้/บรกิาร การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้ม

เงนิ) โดยใหร้ะบขุนาดของรายการดว้ย 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

 

 

สําหรับวาระที่ 8 : พจิารณาอนุมตักิารซ้ือหุ้น Myanmar Finance International Limited  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)   

 

วนัที่ 23 เมษายน 2563 

 



(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  

 

 2 

 

การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ในคร้ังน้ีเป็นไปตามแผนธุรกิจของ

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท่ีจะขยายการลงทุนของบริษทัไปยงักลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึง

เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีประชากรมากกวา่ 600 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน

มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นภูมิภาคท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

หลกัการและเหตุผล 

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทเขา้ไปลงทุน เป็นประเทศที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูง มีจีดีพีเฉลี่ย 5 ปีท่ีผ่านมาเท่ากบั 6.3% และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 53 ลา้นคน มีค่าเฉล่ียของอายปุระชากรอยูท่ี่ 28.2 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงอายท่ีุนอ้ย

และอยู่ในช่วงวยัทาํงาน อตัราหน้ีสินภาคครัวเรือนถือว่าตํ่ามากคือประมาณร้อยละ 38%ของจีดีพี ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจเหล่าน้ีส่งผลให้ประเทศพม่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน สําหรับธุรกิจ

การให้บริการทางการเงินในประเทศพม่ายงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินใน

ระดบัจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ์ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้

นอ้ย 

บริษทั MFIL เป็นบริษทัไมโครไฟแนนซ์ประเภทท่ีรับเงินฝาก (Deposit Taking Microfinance Institution) ในพม่า 

ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago Mon และ Ayeyarwady 

ปัจจุบนัมีสาขารวม 13 สาขา มีจาํนวนลูกคา้มากกวา่ 55,000 ราย เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า มีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล 

การเขา้ซ้ือกิจการ MFIL คร้ังน้ี ทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว บริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความ

เขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต 

รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการใน MFIL จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุน้ (ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํใหส้ดัส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษทัท่ีประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกับเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเชื่อใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัใหบ้ริการทางการเงินชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.    วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภายใน 30 วนั หลงัจาก Myanmar Finance International Limited ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลของพม่า และจากเจา้หน้ีทุกราย (คาดวา่ภายใน

สิงหาคม 2563) โดยจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2.    คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

ผู้เสนอขาย: 1.Myanmar Finance Company Limited  

2.Myanmar Investment Limited  

3.NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)  

ผู้ซ้ือ: บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)   

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

จดทะเบยีน: 

ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างกนัตามขอ้กาํหนดรายการที่เก่ียว

โยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท . )  และ สํานักงาน 1

คณะกรรมการ1

 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประเภทรายการ: การซ้ือหุ้นสามญัของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar 

Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND 

(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จาํนวนทั้ งส้ิน 

6,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนหุ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited  ในราคาซ้ือไม่

เกิน 450,000,000 บาท 

ขนาดรายการ: คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 

4.99% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑต์่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ในคร้ังน้ีเป็นไปตามแผนธุรกิจของ

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท่ีจะขยายการลงทุนของบริษทัไปยงักลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึง

เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มีประชากรมากกวา่ 600 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน

มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเป็นภูมิภาคท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

หลกัการและเหตุผล 

ประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทเขา้ไปลงทุน เป็นประเทศที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูง มีจีดีพีเฉลี่ย 5 ปีท่ีผ่านมาเท่ากบั 6.3% และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 53 ลา้นคน มีค่าเฉล่ียของอายปุระชากรอยูท่ี่ 28.2 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงอายท่ีุนอ้ย

และอยู่ในช่วงวยัทาํงาน อตัราหน้ีสินภาคครัวเรือนถือว่าตํ่ามากคือประมาณร้อยละ 38%ของจีดีพี ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจเหล่าน้ีส่งผลให้ประเทศพม่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน สําหรับธุรกิจ

การให้บริการทางการเงินในประเทศพม่ายงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินใน

ระดบัจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ์ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้

นอ้ย 

บริษทั MFIL เป็นบริษทัไมโครไฟแนนซ์ประเภทท่ีรับเงินฝาก (Deposit Taking Microfinance Institution) ในพม่า 

ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago Mon และ Ayeyarwady 

ปัจจุบนัมีสาขารวม 13 สาขา มีจาํนวนลูกคา้มากกวา่ 55,000 ราย เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า มีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล 

การเขา้ซ้ือกิจการ MFIL คร้ังน้ี ทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว บริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความ

เขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต 

รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการใน MFIL จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผู ้

ถือหุน้ (ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํใหส้ดัส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษทัท่ีประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกับเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเชื่อใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัใหบ้ริการทางการเงินชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.    วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภายใน 30 วนั หลงัจาก Myanmar Finance International Limited ไดป้ฏิบติัครบถว้นตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลของพม่า และจากเจา้หน้ีทุกราย (คาดวา่ภายใน

สิงหาคม 2563) โดยจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2.    คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

ผู้เสนอขาย: 1.Myanmar Finance Company Limited  

2.Myanmar Investment Limited  

3.NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)  

ผู้ซ้ือ: บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)   

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

จดทะเบยีน: 

ผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างกนัตามขอ้กาํหนดรายการที่เก่ียว

โยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท . )  และ สํานักงาน 1

คณะกรรมการ1

 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประเภทรายการ: การซ้ือหุ้นสามญัของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar 

Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND 

(Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จาํนวนทั้ งส้ิน 

6,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนหุ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited  ในราคาซ้ือไม่

เกิน 450,000,000 บาท 

ขนาดรายการ: คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 

4.99% ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 

 ทั้งน้ี การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑต์่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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เกณฑ์การคาํนวณ 

ขนาดรายการ 
สูตรการคาํนวณ 

ขนาด 

รายการ 

 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

1. เกณฑมู์ลค่าของ 

 สินทรัพย ์(NTA) 

= 100% x 

(198.3/5,145.5) 

ร้อยละ 

3.85 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =100% x  

(9.7/407.4) 

ร้อยละ  

2.38 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

3. เกณฑมู์ลค่ารวม 

 ของส่ิงตอบแทน 

=100% x  

(450/9,018.8) 

ร้อยละ 

4.99 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

4. เกณฑมู์ลค่าของ 

 หลกัทรัพย ์

ไม่ใชใ้นการคาํนวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเขา้ทาํ

รายการในคร้ังน้ี 

           อตัราแลกเปล่ียนใช ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563  (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท) 

 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

ประเภทสินทรัพย์: หุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  

ลกัษณะการ 

ประกอบธุรกจิ: 

ใหบ้ริการทางการเงินในระดบัจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึง

ไม่มีโอกาสเขา้ถึงสินเช่ือในรูปแบบปกติ 

จดทะเบยีนก่อตั้งบริษทั: 7 เมษายน 2557 

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

ทุนจดทะเบยีน/ทุนทีเ่รียก

ชําระแล้ว: 

212,228,000 บาท (หุน้สามญั 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท 

(1 USD) 

กรรมการ: ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

Htet Nyi 

Miss Piyachart Chetnakarnkul 

Ohnmar Hlaing 

Po Yort 
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Pyae Phyo Lwin 

Wai Mar Myint Maung 

Yin Yin Myint 

Maung Aung Htun 

ผู้บริหารหลกั: Po Yort (Managing Director) 

จาํนวนหุ้นทีซ้ื่อ: 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

ราคาขาย: ไม่เกิน 450,000,000 บาท 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือก่อนการได้มา: 

-ไม่มี- 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือหลงัการได้มา: 

ร้อยละ 100 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

และสัดส่วนการถือหุ้น: 

บริษทัฯ และผูเ้สนอขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนด

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลท.และ ก.ล.ต. 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ Myanmar Finance International Limited  

 

ลาํดบัที ่ ก่อนทาํรายการ  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Myanmar Finance Company Limited  2,550,000 37.5 

2 Myanmar Investment Limited  2,550,000 37.5 

3 NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 

 

1,700,000 25.0 

รวม 6,800,000 100.0 

 

ลาํดบัที ่ หลงัทาํรายการ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 6,800,000 100.0 

รวม 6,800,000 100.0 
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เกณฑ์การคาํนวณ 

ขนาดรายการ 
สูตรการคาํนวณ 

ขนาด 

รายการ 

 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

1. เกณฑมู์ลค่าของ 

 สินทรัพย ์(NTA) 

= 100% x 

(198.3/5,145.5) 

ร้อยละ 

3.85 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ =100% x  

(9.7/407.4) 

ร้อยละ  

2.38 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

3. เกณฑมู์ลค่ารวม 

 ของส่ิงตอบแทน 

=100% x  

(450/9,018.8) 

ร้อยละ 

4.99 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งทาํการเปิดเผย

สารสนเทศและจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ในการตกลงเขา้ทาํรายการ 

4. เกณฑมู์ลค่าของ 

 หลกัทรัพย ์

ไม่ใชใ้นการคาํนวณ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่เพ่ือเขา้ทาํ

รายการในคร้ังน้ี 

           อตัราแลกเปล่ียนใช ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563  (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท) 

 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

ประเภทสินทรัพย์: หุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  

ลกัษณะการ 

ประกอบธุรกจิ: 

ใหบ้ริการทางการเงินในระดบัจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึง

ไม่มีโอกาสเขา้ถึงสินเช่ือในรูปแบบปกติ 

จดทะเบยีนก่อตั้งบริษทั: 7 เมษายน 2557 

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

ทุนจดทะเบยีน/ทุนทีเ่รียก

ชําระแล้ว: 

212,228,000 บาท (หุน้สามญั 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท 

(1 USD) 

กรรมการ: ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

Htet Nyi 

Miss Piyachart Chetnakarnkul 

Ohnmar Hlaing 

Po Yort 
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Pyae Phyo Lwin 

Wai Mar Myint Maung 

Yin Yin Myint 

Maung Aung Htun 

ผู้บริหารหลกั: Po Yort (Managing Director) 

จาํนวนหุ้นทีซ้ื่อ: 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

ราคาขาย: ไม่เกิน 450,000,000 บาท 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือก่อนการได้มา: 

-ไม่มี- 

สัดส่วนของหุ้นที ่

ถือหลงัการได้มา: 

ร้อยละ 100 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

และสัดส่วนการถือหุ้น: 

บริษทัฯ และผูเ้สนอขายไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนด

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลท.และ ก.ล.ต. 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ Myanmar Finance International Limited  

 

ลาํดบัที ่ ก่อนทาํรายการ  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 Myanmar Finance Company Limited  2,550,000 37.5 

2 Myanmar Investment Limited  2,550,000 37.5 

3 NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 

 

1,700,000 25.0 

รวม 6,800,000 100.0 

 

ลาํดบัที ่ หลงัทาํรายการ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 6,800,000 100.0 

รวม 6,800,000 100.0 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 งบดุล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบดุล (ล้านบาท) 2562 2561 

เงินสด 398.1 260.5 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืกบัลูกคา้ 453.5 463.5 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ อุปกรณ์ 5.8 5.1 

สินทรัพยอ่ื์น 18.1 14.9 

รวมสินทรัพย์ 875.5 744.0 

เงินฝากจากลูกคา้ 58.9 57.8 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19.0 17.5 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 577.3 439.1 

หน้ีสินอ่ืนๆ 23.8 23.2 

รวมหนีสิ้น 678.9 537.6 

ทุนชาํระแลว้ 181.6 181.2 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.9 6.9 

กาํไรสะสม 8.1 18.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 196.6 206.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนีสิ้น 875.5 744.0 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 28.91 35.58 

 

 งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบกาํไรขาดทุน  (ล้านบาท) 2562 2561 

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 63.0 123.5 

ดอกเบ้ียจ่าย (37.5) (50.3) 

ดอกเบ้ียรับสุทธิ 25.6 73.2 

รายไดอ่ื้น 0.8 4.2 

รายได้สุทธิรวม 26.4 77.4 

ค่าใชจ่้าย (30.6) (46.9) 

ค่าเส่ือมราคา (1.2) (1.9) 

หน้ีสงสยัจะสูญ (4.8) (11.1) 

ภาษี - (7.9) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (10.2) 9.7 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (1.50) 1.67 
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

เงินสดจาํนวนไม่เกิน 450,000,000 ลา้นบาท  

 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

 หุน้สามญัจาํนวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

 

7. ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการซ้ือสินทรัพย์ดงักล่าว 

การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited คร้ังน้ี จะทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

ประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยูใ่นช่วงวยัทาํงาน นอกจากน้ีบริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเจา้หน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึง

ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไป

ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดรั้บ

การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ 

Mon รวมถึงมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากน้ียงัมีทีมผูบ้ริหารที่มี

ประสบการณ์ ดงันั้นการเขา้ซ้ือกิจการน้ีจะทาํใหบ้ริษทัสร้างโอกาสใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนพร้อมสร้างแพลตฟอร์ม

พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอยา่งรวดเร็วผ่านบริษทัที่มีขนาดพอเหมาะและมี

คุณภาพ  

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการ จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

(ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษทัที่ประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเช่ือใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

 

9. การทาํรายการต้องดาํเนนิการภายใต้เง่ือนไขต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการ

อนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การเขา้ซ้ือหุน้น้ีเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืน่หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั ตาม

ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงบริษทัฯ 



(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 งบดุล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบดุล (ล้านบาท) 2562 2561 

เงินสด 398.1 260.5 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืกบัลูกคา้ 453.5 463.5 

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ อุปกรณ์ 5.8 5.1 

สินทรัพยอ่ื์น 18.1 14.9 

รวมสินทรัพย์ 875.5 744.0 

เงินฝากจากลูกคา้ 58.9 57.8 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19.0 17.5 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 577.3 439.1 

หน้ีสินอ่ืนๆ 23.8 23.2 

รวมหนีสิ้น 678.9 537.6 

ทุนชาํระแลว้ 181.6 181.2 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.9 6.9 

กาํไรสะสม 8.1 18.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 196.6 206.4 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนีสิ้น 875.5 744.0 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 28.91 35.58 

 

 งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

งบกาํไรขาดทุน  (ล้านบาท) 2562 2561 

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 63.0 123.5 

ดอกเบ้ียจ่าย (37.5) (50.3) 

ดอกเบ้ียรับสุทธิ 25.6 73.2 

รายไดอ่ื้น 0.8 4.2 

รายได้สุทธิรวม 26.4 77.4 

ค่าใชจ่้าย (30.6) (46.9) 

ค่าเส่ือมราคา (1.2) (1.9) 

หน้ีสงสยัจะสูญ (4.8) (11.1) 

ภาษี - (7.9) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (10.2) 9.7 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (1.50) 1.67 

 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

เงินสดจาํนวนไม่เกิน 450,000,000 ลา้นบาท  

 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ทีซ้ื่อ 

 หุน้สามญัจาํนวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 

 

7. ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการซ้ือสินทรัพย์ดงักล่าว 

การเขา้ซ้ือกิจการใน Myanmar Finance International Limited คร้ังน้ี จะทาํให้บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

ประเทศพม่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยูใ่นช่วงวยัทาํงาน นอกจากน้ีบริษทัสามารถใช้

ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเจา้หน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึง

ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไป

ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซ่ึงบริษทัสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประเทศพม่า 

Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดรั้บ

การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ 

Mon รวมถึงมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากน้ียงัมีทีมผูบ้ริหารที่มี

ประสบการณ์ ดงันั้นการเขา้ซ้ือกิจการน้ีจะทาํใหบ้ริษทัสร้างโอกาสใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนพร้อมสร้างแพลตฟอร์ม

พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอยา่งรวดเร็วผ่านบริษทัที่มีขนาดพอเหมาะและมี

คุณภาพ  

บริษทัคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ซ้ือกิจการ จะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

(ROE) ของบริษทัไดท้นัทีและทาํให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษทัที่ประมาณการณ์ ณ ส้ินปี 2563

เพ่ิมข้ึนจาก 26% เป็นประมาณ 33%  สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัที่ตอ้งการให้มีสัดส่วนสินเช่ือใน

ต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

 

9. การทาํรายการต้องดาํเนนิการภายใต้เง่ือนไขต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการ

อนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การเขา้ซ้ือหุน้น้ีเขา้ข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืน่หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั ตาม

ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงบริษทัฯ 



(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาขอ้เสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้น

สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโคร

ไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวยัทํางาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแล มีสาขา

ครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady 

และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ นอกจากน้ีบริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ 

เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต ดงันั้นการเขา้

ซ้ือหุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัและพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      

           (นางสาวปฐมา พรประภา) 
                    กรรมการผูจ้ดัการ

                           บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 1 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

1.ชื่อ                                           นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ

ประเภทกรรมการ                 กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                     53 ปี 

ท่ีอยู ่                  2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                                   บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศนิทร ์

                แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

              บรหิารธุรกิจบณัฑติ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน  

                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

หลกัสตูรการอบรม                หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  

                   สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา ไมม่ี 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และเจา้หนา้ท่ีบรหิารระดบัสงู

ดา้นการเงนิบรษัิท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พรสนัต ิจาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้เซอรว์สิ แอนด ์แคร ์จาํกดั 

    ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ศรีสาํอาง ซพัพลายเออร ์จาํกดั 

  อดีต  กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Treasury  

and Banking Operations Group  

ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    อดีต  กรรมการ บรษัิท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย)  จาํกดั 

อดีต  กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์สนิเอเซีย จาํกดั 

อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงนิ  

บรษัิท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)  
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จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาขอ้เสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้น

สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหน่ึงในบริษทัไมโคร

ไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้น

คน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวยัทํางาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแล มีสาขา

ครอบคลุมรัฐท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady 

และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ นอกจากน้ีบริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ 

เครือข่ายสาขา ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดบั รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษทัในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต ดงันั้นการเขา้

ซ้ือหุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพ่ิมกาํไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยงัจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัและพฒันาไปสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

      

           (นางสาวปฐมา พรประภา) 
                    กรรมการผูจ้ดัการ

                           บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 1 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

1.ชื่อ                                           นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ

ประเภทกรรมการ                 กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ                                                     53 ปี 

ท่ีอยู ่                  2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                                   บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศนิทร ์

                แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

              บรหิารธุรกิจบณัฑติ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน  

                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

หลกัสตูรการอบรม                หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  

                   สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา ไมม่ี 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง และเจา้หนา้ท่ีบรหิารระดบัสงู

ดา้นการเงนิบรษัิท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พรสนัต ิจาํกดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้เซอรว์สิ แอนด ์แคร ์จาํกดั 

    ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ศรีสาํอาง ซพัพลายเออร ์จาํกดั 

  อดีต  กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Treasury  

and Banking Operations Group  

ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    อดีต  กรรมการ บรษัิท ลีสซิง่ไอซีบีซี (ไทย)  จาํกดั 

อดีต  กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์สนิเอเซีย จาํกดั 

อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงนิ  

บรษัิท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 2 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    1 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ 2 1).กรรมการ,

กรรมการบรหิารความ

เส่ียง บรษัิท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2).กรรมการ บรษัิท ที.

กรุงไทยอตุสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

4 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 3 ของจาํนวน 7 หนา้ 

2. ชื่อ - นามสกุล                          นายกนิช บุณยัษฐิติ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                  50 ปี 

ท่ีอยู่    89 สขุมุวทิ 15, แขวงคลองเตย (เหนือ), เขตวฒันา, กรุงเทพมหานคร 10110 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                     LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

                LL.M., Harvard 

                LL.M., Michigan  

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

หลกัสตูรการอบรม   หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)  

    ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิทไทยเพรสซเิดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั (มหาชน)  

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปัจจบุนั  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University 

    ปัจจบุนั  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

ปัจจบุนั  College Council, Chitralada Technology College 

 (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

ปัจจบุนั Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรมราช

กมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 2 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัแตง่ตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    1 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

ผูที้ไดร้บัเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจด

ทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ 2 1).กรรมการ,

กรรมการบรหิารความ

เส่ียง บรษัิท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2).กรรมการ บรษัิท ที.

กรุงไทยอตุสาหกรรม 

จาํกดั (มหาชน) 

4 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 3 ของจาํนวน 7 หนา้ 

2. ชื่อ - นามสกุล                          นายกนิช บุณยัษฐิติ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                  50 ปี 

ท่ีอยู ่   89 สขุมุวทิ 15, แขวงคลองเตย (เหนือ), เขตวฒันา, กรุงเทพมหานคร 10110 

สญัชาต ิ                                               ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                     LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

                LL.M., Harvard 

                LL.M., Michigan  

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

หลกัสตูรการอบรม   หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 164 / 2562 

               สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณ ์   

บรษัิทจดทะเบียน   ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)  

    ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิทไทยเพรสซเิดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั (มหาชน)  

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ  ปัจจบุนั  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University 

    ปัจจบุนั  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

ปัจจบุนั  College Council, Chitralada Technology College 

 (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

ปัจจบุนั Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ดา้น

แผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

ปัจจบุนั Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรมราช

กมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

ปัจจบุนั  Director, Rajprachasamasai School Foundation 

                              (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 4 ของจาํนวน 7 หนา้ 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหาจกัรสีิ

รนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) 

ปัจจบุนั  Director, The National Identity Foundation  

(มลูนิธิเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต)ิ 

ปัจจบุนั  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

 (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

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 

การถือหุน้ในบริษัท                                -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                                25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                        1 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ 1 - กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิทไทยเพรสซิ

เดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั 

(มหาชน) 

13 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ             ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

                                                                         

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 5 ของจาํนวน 7 หนา้ 

                                                                              

3. ชื่อ - นามสกุล                       นายสุรินทร ์ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 74 ปี 

ท่ีอยู่                                                 214 หมูบ่า้นเลคไซด ์วลิล่า 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแกว้  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              บรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ศลิปะศาสตรบ์ณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน           

บรษัิทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอสแอนดอ์ารด์ีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามกลการ จาํกดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จาํกดั 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                           8 พฤษภาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    5 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ -ไมม่ี- - 1 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้  

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 4 ของจาํนวน 7 หนา้ 

ปัจจบุนั Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหาจกัรสีิ

รนิธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 

ปัจจบุนั  Director, Prince Mahidol Foundation  

(มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) 

ปัจจบุนั  Director, The National Identity Foundation  

(มลูนิธิเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต)ิ 

ปัจจบุนั  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

 (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

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 

การถือหุน้ในบริษัท                                -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                                25 เมษายน 2562 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                        1 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนอ่ืน  

กิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่ 

บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่ง

ในกิจการท่ีแข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายกนิช บณุยษัฐิต ิ 1 - กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิทไทยเพรสซิ

เดนทฟ์ดูส ์ จาํกดั 

(มหาชน) 

13 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ             ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

                                                                         

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 5 ของจาํนวน 7 หนา้ 

                                                                              

3. ชื่อ - นามสกุล                       นายสุรินทร ์ธรรมนิเวศ 

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 74 ปี 

ท่ีอยู่                                                 214 หมูบ่า้นเลคไซด ์วลิล่า 2   ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแกว้  

                                                        อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ  10540 

สญัชาต ิ                                           ไทย 

คณุวฒุกิารศกึษา                              บรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

              ศลิปะศาสตรบ์ณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                                                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 133 / 2560 

                     สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผา่นมา         ไมม่ี 

ประวตักิารทาํงาน           

บรษัิทจดทะเบียน            ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน)              

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอสแอนดอ์ารด์ีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั 

             ปี 2548-2554     กรรมการ บรษัิท เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

          ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามกลการ จาํกดั 

             ปี 2537-2547 กรรมการ บรษัิท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จาํกดั 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                           8 พฤษภาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    5 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ -ไมมี่- - 1 -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้รว่ม  

                                                           ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 4 ครัง้  

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

 

 

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 6 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

4. ชื่อ - นามสกุล                       นายวบูิลย ์เพิม่อารยวงศ ์

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ , กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 62 ปี 

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

สญัชาต ิ                                           ไทย 

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

                                                        Graduate School of Business 

             บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาขา้ราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุน่ท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 

ประวตักิารทาํงาน 

บรษัิทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                   บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบรหิาร, บรษัิทไทยคอมโพสทิ จาํกดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบรหิาร, เหรญัญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุาร ี 

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ  

                                 องคก์ารจดัการนํ้าเสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

   

 

 

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 7 ของจาํนวน 7 หนา้ 

การถือหุน้ในบริษัท                           -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    7 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

      

 

 



                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 6 ของจาํนวน 7 หนา้ 

 

4. ชื่อ - นามสกุล                       นายวบูิลย ์เพิม่อารยวงศ ์

ประเภทกรรมการ            กรรมการอสิระ , กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

อาย ุ                                                 62 ปี 

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

สญัชาต ิ                                           ไทย 

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

                                                        Graduate School of Business 

             บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (บธม.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศบ.) โยธา  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 17  

วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู, สถาบนัพฒันาขา้ราชการ   

                                                        ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 

             หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท)  รุน่ท่ี 3 

          หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 1/2542  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                           หลกัสตูร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543  

             สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)           

             Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย  

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 

ประวตักิารทาํงาน 

บรษัิทจดทะเบียน             ปี 2556-ปัจจบุนั         กรรมการอิสระและ 

                                                                                          กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                   บรษัิท ฐิตกิร  จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทจาํกดัและองคก์รอ่ืนๆ           ปี 2558-ปัจจบุนั          กรรมการบรหิาร, บรษัิทไทยคอมโพสทิ จาํกดั 

           ปัจจบุนั                   กรรมการ, กรรมการบรหิาร, เหรญัญิก 

                   มลูนิธิอทุยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร  

                                                                                          ในพระบรมราชปูถมัป์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

                                                                                          สยามบรมราชกมุาร ี 

              อดีต                   กรรมการ,ประธานอนกุรรมการพฒันาธรุกิจ  

                                 องคก์ารจดัการนํ้าเสีย (อจน.) 

              อดีต               กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป 

                   บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) 

   

 

 

                     

               ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชือ่ใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะ                                

หนา้ 7 ของจาํนวน 7 หนา้ 

การถือหุน้ในบริษัท                           -ไมม่ี- 

วนัท่ีแตง่ตัง้ครัง้แรก                            23 เมษายน 2556 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง                    7 ปี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน 

 

 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

กิจการอ่ืน 

(ท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

กิจการท่ีแขง่ขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของ

บรษัิท 

 

จาํนวน 

 

ประเภทกรรมการ 

นายวบิลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ -ไมม่ี- - 2 แหง่ -ไมม่ี- 

การเขา้รว่มประชมุ            ในรอบ ปี 2562 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เขา้รว่ม 

                                                           ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ) 

การประชมุครัง้นี ้

 

      

 

 



1 

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม

 

        

 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี)  

•
         

ผู้ถอืหุ้นทีมี่สัญชาตไิทย 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  

   

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะและ 

   ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

        

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

-  สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชยท่ี์รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทน   

   นิตบิคุคล 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                              -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

                              -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูมี้อาํนาจลงนามแทน 

   นิตบิคุคล และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                              -  สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชย ์ท่ีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

•
       

ผู้ถอืหุ้นซึง่มิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  หนงัสือเดนิทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

-  สาํเนาหนงัสือเดนิทางของผูม้อบฉนัทะและ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

       

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สาํเนาหนงัสือเดนิทาง ท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

-  หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

   ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล  

2 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                            -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

                            -  สาํเนาหนงัสือเดนิทางของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรอง 

                                สาํเนาถกูตอ้ง 

                           -   หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยูโ่ดยมีช่ือ  

 ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคล  

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชมุจะแจง้วธีิการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนเขา้

สูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บั 1 หุน้เป็นหนึง่เสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เหน็ดว้ยหรืองดออก  

                              เสียง ยกเวน้ ในวาระท่ี 5

                        เสียงจากผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีเขา้รว่มประชมุ (ทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสียง) 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล กาํหนดใหมี้การเก็บบตัรลงคะแนน  

- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด 

คดัคา้น หรอืงดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดยกมือคดัคา้น หรอืงดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกึการลงมติ

คดัคา้นหรอืงดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชมุ 

และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นหรืองดออก

เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชมุมีมตใิห้

อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็น

เอกฉนัทใ์หอ้นมุตัติามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมต ิเวน้แตก่รณีท่ีผู้

ถือหุน้ไดท้าํเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่า ประสงคจ์ะลงมตคิดัคา้น

หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ทางบรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรอืงด

ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้   

-     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บรษิทัจะนาํ

การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวมไวล้่วงหนา้

ในชณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 



1 

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม

 

        

 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี)  

•
         

ผู้ถอืหุ้นทีม่สีัญชาตไิทย 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  

   

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะและ 

   ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

        

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

-  สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชยท่ี์รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทน   

   นิตบิคุคล 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                              -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

                              -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูมี้อาํนาจลงนามแทน 

   นิตบิคุคล และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

                              -  สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชย ์ท่ีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

•
       

ผู้ถอืหุ้นซึง่มิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  หนงัสือเดนิทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 

-  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

-  สาํเนาหนงัสือเดนิทางของผูม้อบฉนัทะและ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

       

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 

-  สาํเนาหนงัสือเดนิทาง ท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

-  หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีช่ือ  

   ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล  
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 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

                            -  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีทางบรษัิทไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

                            -  สาํเนาหนงัสือเดนิทางของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรอง 

                                สาํเนาถกูตอ้ง 

                           -   หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยูโ่ดยมีช่ือ  

 ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคล  

 

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชมุจะแจง้วธีิการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนเขา้

สูว่าระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บั 1 หุน้เป็นหนึง่เสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เหน็ดว้ยหรืองดออก  

                              เสียง ยกเวน้ ในวาระท่ี 5

                        เสียงจากผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีเขา้รว่มประชมุ (ทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสียง) 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล กาํหนดใหมี้การเก็บบตัรลงคะแนน  

- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด 

คดัคา้น หรอืงดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดยกมือคดัคา้น หรอืงดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกึการลงมติ

คดัคา้นหรอืงดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหก่้อนเขา้ประชมุ 

และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นหรืองดออก

เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชมุมีมตใิห้

อนมุตัติามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็น

เอกฉนัทใ์หอ้นมุตัติามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมต ิเวน้แตก่รณีท่ีผู้

ถือหุน้ไดท้าํเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่า ประสงคจ์ะลงมตคิดัคา้น

หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่ทางบรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรอืงด

ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้   

-     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บรษิทัจะนาํ

การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวมไวล้่วงหนา้

ในชณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 



1 

 

ขอ้บงัคบับรษัิท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้    

ขอ้ 34.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสีเ่ดอืน 

นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท    

              การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ “การประชมุวิสามญั”  

             คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตเ่ห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้  

รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้

คนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียก

ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือน นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

 

ขอ้ 35.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที ่วัน 

เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจน

วา่เป็นเรือ่งจะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตัิ หรือเพือ่พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุ 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกลเ้คียงหรอืท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 

ขอ้ 36.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อื้่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่

การมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 

ขอ้ 37.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยี่สบิหา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน

สามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

เขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้

การประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัด

ประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดจ้นล่วงเวลานดัไปแลว้ครึง่ชั่วโมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่
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ประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อ

หุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่าหุน้หนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้กบ่คุคลอ่ืน 

 ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 ค)  การทาํ แกไ้ขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

สาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

 ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 จ)  การเพ่ิมทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 

 ฉ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 

 

ขอ้ 40.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบักิจการของบรษัิทท่ีไดจ้ดัการไปใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร (ถา้มี) 

4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6) กิจการอ่ืนๆ 

 

 

 

              

 



1 

 

ขอ้บงัคบับรษัิท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้    

ขอ้ 34.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสีเ่ดอืน 

นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท    

              การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ “การประชมุวิสามญั”  

             คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตเ่ห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้  

รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้

คนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียก

ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือน นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

 

ขอ้ 35.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที ่วัน 

เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจน

วา่เป็นเรือ่งจะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตัิ หรือเพือ่พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุ 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกลเ้คียงหรอืที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 

ขอ้ 36.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อื้่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่

การมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 

ขอ้ 37.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยี่สบิหา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน

สามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

เขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้

การประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัด

ประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดจ้นล่วงเวลานดัไปแลว้ครึง่ชั่วโมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่

2 

ประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อ

หุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่าหุน้หนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้กบ่คุคลอ่ืน 

 ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 ค)  การทาํ แกไ้ขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

สาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

 ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 จ)  การเพ่ิมทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 

 ฉ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 

 

ขอ้ 40.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบักิจการของบรษัิทท่ีไดจ้ดัการไปใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร (ถา้มี) 

4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6) กิจการอ่ืนๆ 

 

 

 

              

 




