เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
(ซึ่งการจัดประชุมในครัง้ นีภ้ ายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั อย่างไรก็ดี หากอนาคตมีสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)

เปิ ดรับลงทะเบียน 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบแจ้งการลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือไปในพืน้ ที่เสี่ยง
ต่อการระบาดของ COVID -19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของ
บริษัท (ด้านบนของหนังสือเชิญประชุม)
2. บริษัทจะจัดตัง้ จุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวน
สิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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ที่ TK.011/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563
3. คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. หนังสือมอบฉันทะ (สาหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ
สามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่หอ้ งประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน) ได้กาหนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รบั การตรวจสอบรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
สินทรัพย์รวม
7,356.8 ล้านบาท
9,163.3 ล้านบาท
หนีส้ ินรวม
2,000.5 ล้านบาท
3,878.5 ล้านบาท
รายได้รวม
2,548.2 ล้านบาท
3,719.1 ล้านบาท
กาไรสุทธิ
367.6 ล้านบาท
481.1 ล้านบาท
กาไรต่อหุน้
0.74 บาท/หุน้
0.96 บาท/หุน้
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และในปี นบี ้ ริษัทมีกาไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.6 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ กาหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ของบริษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วน ร้อยละ 57.1 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 210.0 ล้านบาท
บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)

2
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2563 และปี 2562 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (งบรวม)
2. จานวนหุน้
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563

ปี 2562

367.6 ล้านบาท

504.5 ล้านบาท

500 ล้านหุน้

500 ล้านหุน้

0.42 บาท

0.55 บาท

210.0 ล้านบาท

275.0 ล้านบาท

ร้อยละ 57.1

ร้อยละ 54.5

แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จานวน 500 ล้านหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.1 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ โดยกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ เสนอวาระ
ต่างๆ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ
4 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่านในปี นีก้ ลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัท ต่ อไปอีกวาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัด เลือก ทั้ งนี ก้ รรมการที่ มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ไ้ ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน

3
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

วงเงินที่เสนอ

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กาหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
10,000 บาท/คน/ครัง้
(Non Executive Director)
4. สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต.ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี ทุกรอบระยะเวลา
บัญชี 7 ปี ซึ่งนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปี ติดต่อกัน ในปี 2557-2563 จึงครบวาระที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท จานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีรวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา
หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุลจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี ที่ผ่านมา เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2564
และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 (ปี ที่เสนอ) เป็ นจานวน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2563 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่ 3,340,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี
2564 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ในปี 2552-2556)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 6947
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน
3,340,000 บาท บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2563 ที่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563 (จ่ายจริง)

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)

1,550,000

-

1,550,000

-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,790,000

-

1,790,000

-

รวม

3,340,000

-

3,340,000

-

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”)
บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ความเป็ นมาและเหตุผล : สืบ เนื่องจากมติที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เมื่อวัน ที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ การเข้าซือ้ หุ้น
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษั ท ไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา
(“บริษัทผู้ขายหุ้น”) นัน้
เพื่อให้การดาเนินการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิ ภาพตามแนวทางปฏิบตั ิของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าว โดย อนุมตั ิให้
บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มีอานาจใน
การควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุน้ ที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ทั้งนี ้
ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,6)
นอกจากนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่
ประชุมมีมติให้นาเรื่องนีเ้ สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้น ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษั ทไมโครไฟแนนซ์ ณ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยอนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มีอานาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษั ทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุน้ ที่
เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนีไ้ ว้ในกรณีมีผตู้ อ้ งการ
เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนีใ้ ห้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล(กรณีเป็ นนิติบคุ คล) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รบั มอบ
ฉันทะของท่านนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หากมีคาถามที่
ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ

ที่ TK.019/2563

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหน้าที่ผดู้ าํ เนินการประชุม ได้
แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึง่ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําการป้องกันควบคุม
โรคไวรัส COVID-19 สําหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และกระบวนการคัดกรอง
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่น่งั ที่ระบุ
ให้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทัง้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีอ่ ยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และได้
กล่าวแนะนําผูเ้ ข้าร่ว มประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน คิดเป็ น 90.91% ของกรรมการ
ทัง้ หมด (เนื ่อ งจากกรรมการอิส ระ 1 ท่า น คือ นายสุริน ทร์ ธรรมนิ เ วศ ป่ วย ไม่ส ามารถเข้ าร่ว มประชุม ฯ ได้) ที่ ป รึก ษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนทีป่ รึกษากฏหมาย ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
4.
5.
6.
7.

นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

8. นายประพล พรประภา
9. นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์

ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน CFO
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษัท นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาผูบ้ ริหาร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งอีก 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายอภิชัย เอือ้ มเสถียรพร
2. นายทวีศกั ดิ์ เจริญศักดิ์โยธิ น
3. นายธิ ติพล เลือดภักดี

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ัดการ
และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูจ้ ัดการฝ่ ายต่างประเทศ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และที่ปรึกษา (เทียบเท่าผูจ้ ัดการฝ่ าย)
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4. นางชลธิ ชา ยอดศรี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ัดการสํานักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ์ผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณมงคลชน ศรีอมร
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ไปยังผูถ้ ือหุน้ เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2563
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
มีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดําเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
3. บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ล่วงหน้าเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ
โดยมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ 159 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 410,720,244 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 82.14 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด 500,000,000 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
น.ส.นิรมล กล่าวชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ซึง่ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุก
รายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
นีค้ รัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่
ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริเวณที่
ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่วา่ กรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยและจะ
นับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ สําหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือในทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
ประธานทีป่ ระชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตามลําดับวาระการประชุม และได้มอบหมาย
ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ ทําหน้าทีด่ าํ เนินการประชุมแทน ตามระเบียบวาระที่แจ้ง ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2562
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญ
ประชุม
น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ ีผถู้ ือหุน้
มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 410,720,544 หุน้
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
410,720,544 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2562 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2562 มียอดจําหน่าย 1,719,373 คัน ลดลง 3.9% จาก 1,788,459 คัน ในปี 2561 และ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 คัน ลดลง
1.1% จากปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์
431,004 คัน ลดลง 6.7% จาก 462,205 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งเริ่มได้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 บ้างแล้ว แต่น่าจะ
เห็นได้ชดั เจนในไตรมาส 2 ปี 2563
ในปี 2562 มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2561 จํานวน 3 เดือน คือ ในเดือน
มีนาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม สําหรับปี 2563 ในช่วง 3 เดือนแรก มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนตํ่ากว่า
ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน
สําหรับยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2562 มีจาํ นวน 447,644 คัน ลดลง 1.9%
จาก 456,367 คัน ในปี 2561 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 3.9% สําหรับยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํ นวน 118,127 คัน ลดลง 2.7% จาก 121,383 คัน ในไตรมาส 1 ปี
2562 ซึง่ ลดลงน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์เช่นกัน
ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสูงคือ รถครอบครัว รถ Automatic และรถ Sport / Big Bike ซึ่งมี
ขนาดตัง้ แต่ 125 CC ขึน้ ไป หรือราคาประมาณ 80,000 บาท ขึน้ ไป
สําหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2562 รถครอบครัวมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ เป็ น 53% จาก 51% ในปี 2561
และรถ Scooter มีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ เป็ น 38% จาก 36% ในปี 2561 ส่วนกลุม่ รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้ แต่
125 CC ขึน้ ไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดั ส่วนลดลงเป็ น 9% จาก 13% ในปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ผูบ้ ริโภคจึงเลือกซือ้ รถรุน่ ที่มีราคาไม่สงู และประหยัดนํ้ามันกว่า
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์ปี 2562 มียอดจําหน่าย 1,007,552 คัน ลดลง 3.3% จาก 1,041,739 คัน ในปี 2561 และผูผ้ ลิตราย
ใหญ่คาดการณ์วา่ ในปี 2563 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ 940,000 คัน ลดลง 6.7% จากปี ที่ผ่านมา
ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดรถจักรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง สําหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2563 มี
ยอดจําหน่ายรถยนต์ 139,959 คัน ลดลง 12.7% จาก 160,385 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งคาดว่าน่าจะการปรับลดเป้า
ตลาดรวมรถยนต์ในปี นีอ้ ย่างแน่นอน
ในปี 2562 มียอดจําหน่า ยรถยนต์รายเดือนสูงกว่า ในช่วงเดีย วกันของปี 2561 จํานวน 5 เดือน คื อตัง้ แต่เดือ น
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม สําหรับปี 2563 ในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจําหน่ายรายเดือนที่ต่าํ กว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562
ทัง้ 2 เดือน
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ในปี 2562 บริษัทมีสาขารวมทัง้ สิน้ 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี
2562 ได้เปิ ดสาขาเพิม่ อีก 6 สาขา รวมทัง้ สิน้ 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 สาขา และอยู่
ระหว่างการดําเนินการขอเปิ ดเพิม่ อีกจํานวน 3 สาขา รวมทัง้ สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ด
สาขาในจังหวัดบาโก รวม 3 สาขา ซึง่ ปัจจุบนั ได้ทาํ การเปิ ดดําเนินการแล้ว 1 สาขา
ฐานะทางการเงิน
มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ ช่าซือ้
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,163.0 ล้านบาท เป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิ มลู ค่า 7,439.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ น
81.2% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม ลดลง 19.4% จาก 9,224.0 ล้านบาท ในปี 2561 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง
3.9% ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนีส้ ญ
ู ของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ 6,941.0 ล้านบาท หรือ 93.3% โดยแบ่งเป็ นลูกหนีใ้ นประเทศ 5,709.0 ล้านบาท หรือ 82.2% และลูกหนี ้
ต่างประเทศ 1,232.0 ล้านบาท หรือ 17.8% ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ 310.0 ล้านบาท หรือ 4.2% ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม 187.0 ล้าน
บาท หรือ 2.5% และสินเชื่อ Nano Finance 0.6 ล้านบาท
การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ ละคุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์-รถยนต์
สัดส่วนลูกหนีข้ องกลุม่ บริษัทประกอบด้วย ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีจาํ นวน 5,709.0
ล้านบาท ลดลง 28.6% จาก 7,993.0 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเร่งตัดหนีส้ ญ
ู และเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สําหรับลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ในปี 2562 มีลกู หนีเ้ ช่าซือ้
จํานวน 1,231 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 36.2% จาก 904.0 ล้านบาท ในปี 2561 ซึง่ มีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดี ตรงข้ามกับตลาด
ในประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในปี 2562 มีจาํ นวน 6,940.0 ล้านบาท ลดลง 22.0% จาก
8,897.0 ล้านบาท ในปี 2561 ด้านลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ในปี 2562 มีจาํ นวน 310.0 ล้านบาท ลดลง 21.5% จาก 395.0 ล้าน
บาท ในปี 2561 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขันเรื่องการตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนตํ่า ไม่คมุ้ กับความ
เสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ในช่วงหลายปี ทผ่ี า่ นมา สําหรับคุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รวม ในปี 2562 มีลกู หนีค้ า้ งชําระ
มากกว่า 3 เดือน อยูท่ ่ี 4.5% เพิ่มขึน้ เล็กน้อย จาก 4.1% ในปี 2561
นโยบายการตัง้ สํารองลูกหนีเ้ ช่าซือ้
กลุม่ บริษัทมีนโยบายการตัง้ สํารองที่เข้มงวด โดยนําหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับธุรกิจของกลุม่ บริษัท โดยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้ สํารองตัง้ แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ท่คี า้ งชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้ หมด
บริษัทตัง้ สํารอง 100% โดยไม่หกั หลักประกัน ซึ่งในปี 2562 กลุม่ บริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (General
allowance) เพิม่ เติมอีก 1% ของยอดลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ เพือ่ ครอบคลุมความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
และเป็ นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ส่วนลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ
48-60 งวด บริษัทตัง้ สํารองตัง้ แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ท่ีคา้ งชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็ น 1 ใน 4
ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้ หมด บริษัทตัง้ สํารอง 100% โดยไม่หกั หลักประกัน
ความเพียงพอในการตัง้ สํารอง
ณ สิน้ ปี 2562 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิกอ่ นการตัง้ สํารองมีมลู ค่า 8,148.0 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้ถึง
710.0 ล้านบาท คิดเป็ น 8.7% ของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิ ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (หากไม่รวม General
allowance อีก 1% ค่าเผือ่ สํารองหนีส้ งสัยจะสูญอยูท่ ี่ 632.0 ล้านบาท คิดเป็ น 7.7%) เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนีท้ ค่ี า้ งชําระเกิน 6
เดือน จํานวน 33.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนีท้ ่ีคา้ งชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 367.0 ล้านบาท มีการตัง้ สํารองหนี ้
สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 193.5% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตัง้ สํารองหนีส้ งสัยจะสูญ คิดเป็ น 172.5%) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทตัง้ สํารองไว้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ นายประพล ยังได้ชีแ้ จงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมให้ทราบว่า ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับเรือ่ งการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรือ่ งนี ้ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
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ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทัง้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึง่ เป็ นช่องทางให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้สง่ คําร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีทเ่ี กิดการทุจริต
ฉ้อโกงในสาระทีส่ าํ คัญ
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิ ดขึน้ แนวโน้มการชําระหนี ท้ ี่บริษัทปล่อยสิน เชื่อออกไปแล้ว ในประเทศใดมี
แนวโน้มทีน่ า่ เป็ นห่วงมากทีส่ ดุ เพราะเหตุใด
2. จากการที่บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนือ่ งจากการผ่อนชําระรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาไม่นาน
และหากบริษัทไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อใหม่ อนาคตรายได้ของบริษัทก็จะลดลงเรือ่ ยๆ ทางบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงดังนี.้ 1. จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี ้ เชื่อได้ว่าไม่มีท่านใดเคยได้พบกับเหตุการณ์เช่นนีม้ าก่อน ประกอบ
กับการที่บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อตัง้ แต่ปีที่ผ่านมา และการปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศก็มีความเข้มงวด
เช่นกัน แต่ยงั สามารถขยายตัวได้ดี เท่าที่เห็นผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนือ่ งจากมีการ
ปิ ดประเทศ ส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา ยังเป็ นไปในแนวทางที่ดี แต่การรับชําระหนีช้ ะลอตัวลงบ้าง สําหรับในประเทศไทย
ตัง้ แต่ชว่ งเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา การชําระหนีม้ กี ารชะลอตัวค่อนข้างสูง
2. ในสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทต้องให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้เป็ นอันดับแรกก่อน ส่วนเรื่องอนาคตยังไม่สามารถตอบ
ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเรือ่ ง Covid-19 จะเริม่ มีผลกระทบน้อยลงเมื่อใด ต้องดูสถานการณ์ไปก่อน ซึง่ ในขณะนีร้ ฐั บาลก็จะเริ่ม
เปิ ดเป็ นรายจังหวัด และเศรษฐกิจยังไม่สามารถกลับมาฟื ้ นตัวได้ในทันที ซึ่งในปั จจุบนั ทางบริษัทดูเรื่องคุณภาพลูกหนี ้ และ
เรื่องการจ้างงาน โดยทีบ่ ริษัทไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน สําหรับลูกค้าของบริษัทก็จะได้รบั มาตรการในการช่วยเหลือ ซึ่งได้มี
นโยบายและการดําเนินการโทรติดต่อลูกค้าถึง 100% หากลูกค้ามีประวัติการผ่อนชําระที่ดี ทางบริษัทก็มอบส่วนลดให้ถึง
10,000 บาท หากลูกค้าเสียชีวิตจากโรค Covid-19 ทางบริษัทก็จะมอบรถจักรยานยนต์ให้กบั ทายาทโดยไม่ตอ้ งผ่อนชําระต่อ
และบริษัทยังได้เตรียมพิจารณาถึงแผนงานเพื่อทีจ่ ะกระตุน้ ยอดขายและการปล่อยสินเชื่อในอนาคต
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนือ่ งจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ ทราบ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงใน
วาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ัด การ ได้กล่า วชี แ้ จงงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับ รอบบัญ ชี สิน้ สุด 31
ธันวาคม 2562 ดังนี ้
รายได้
กลุม่ บริษัทฐิ ติกรมีรายได้รวม ในปี 2562 จํานวน 3,719.1 ล้านบาท ลดลง 3.9% จาก 3,871.8 ล้านบาท ในปี 2561
ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้ รวม จํานวน 2,966.6 ล้านบาท ลดลง 6.4% จาก 3,170.3 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ รายได้จากการเช่าซือ้ รถยนต์ และรายได้อ่ืนๆ จํานวน 731.1 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 9.1% จาก 669.9 ล้านบาท ในปี 2561
ค่าใช้ จ่าย
กลุม่ บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2562 จํานวน 3,209.4 ล้านบาท ลดลง 7.5% จาก 3,470.2 ล้านบาท ในปี 2561
โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 1,861.8 ล้านบาท ลดลง 13.6 % จาก 2,154.2 ล้าน
บาท ในปี 2561 ซึง่ มีการลดจํานวนพนักงานลงในช่วงปี ทีผ่ ่านมา ค่าใช้จ่ายหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ จํานวน 1,093.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 2.5% จาก 1,066.8 ล้านบาท ในปี 2561 เนือ่ งจากบริษัทมีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติม 1% จากมูลค่า
หนีค้ งค้าง ซึ่งเป็ นการสํารองไว้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9
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กําไรสุทธิ
กลุม่ บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ ในปี 2562 จํานวน 504.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25.8% จาก 401.1 ล้านบาท ในปี 2561 และมี
รายได้อื่นๆ เพิ่มขึน้ เช่น รายได้จากหนีส้ ญ
ู รับคืนเพิ่มขึน้ และรายได้ค่าติดตามหนี ้ ส่งผลให้กาํ ไรต่อหุน้ เป็ น 1.01 บาท/หุน้
เพิ่มขึน้ 26.3% จาก 0.80 บาท/หุน้ ในปี 2561 โดยมีจาํ นวนหุน้ รวม 500 ล้านหุน้
สัดส่วนของรายได้
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 79.2% ลดลง
เล็กน้อย ส่วนรายได้จากการให้เช่าซือ้ รถยนต์อยู่ที่ 0.6% ซึง่ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากพอร์ตของรถยนต์ซึง่ ลดลงเช่นเดียวกัน
สําหรับรายได้อน่ื ๆ เพิ่มขึน้ อยูท่ ่ี 20.2%
สินทรัพย์หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิน้ ปี 2562 กลุม่ บริษัทฐิ ตกิ รมีสนิ ทรัพย์รวม 9,163.3 ล้านบาท ลดลง 13.4% จาก 10,578.4 ล้านบาท ในปี 2561
ส่วนหนีส้ นิ รวม 3,839.7 ล้านบาท ลดลง 30.2% จาก 5,500.7 ล้านบาท ในปี 2561 และในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 5,323.6 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 4.8% จาก 5,077.8 ล้านบาท ในปี 2561
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2562 ที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว ตัง้ แต่ห น้า 84 เป็ นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
เสนอ
น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ ีผถู้ ือหุน้
มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 410,860,044 หุน้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2562 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
410,613,744 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
246,300 หุน้
บัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่า การจัดสรรกําไรประจําปี ตามข้อบังคับ บริษัท
จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปั จจุบนั บริษัทมีทุน
สํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึง่ ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายอีก
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษี เงินได้ 504.5 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจํานวน 3,825.6 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาํ เงินกําไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) จํานวน 500 ล้าน
หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 275.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สําหรับกําไรส่วน
ทีเ่ หลือ บริษัทจะนําไปเป็ นเงินกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรต่อไป
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น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 275.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
12 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
410,860,044 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ชีแ้ จงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กําหนดว่า
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นีม้ ีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

จากนัน้ น.ส.นิรมล ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ามายังทีป่ ระชุมต่อไป
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ในปี นีก้ ลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทัง้
ทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

8
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ
ชื่อกรรมการ
1 ดร.ชุมพล พรประภา
2

นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

3

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

ดังนัน้ กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
4. นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ
5. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
6. นางสาวปฐมา พรประภา
7.
8.
9.
10.

นายประพล พรประภา
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์
นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์

เห็นด้วย
410,860,044
เสียง
(100.00%)
410,860,044
เสียง
(100.00%)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
(0.00%)

410,860,044
เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ได้กล่าวชีแ้ จงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2562
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามทีเ่ สนอ
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
410,860,044 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้วย - ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2563 ต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาเสนอให้อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี 3
ท่าน ดังนี.้ 1. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,340,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที่มีจาํ นวนเงิน 3,240,000 บาท
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563
น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบบัญชี
ปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,340,000 บาท ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
409,477,944 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 99.6636 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
1,382,100 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.3364 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั เิ ข้าซือ้ กิจการ Microfinance ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์ ทีป่ รึกษาผูบ้ ริหาร แจ้งรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ดังนี.้ -
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ธุรกิจ Microfinance ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บริษัทจะขออนุมตั ิเข้าซือ้ กิจการ คือ Myanmar Finance
International Limited (MFIL) ซึง่ เป็ นประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับ Mingalaba Thitikorn Microfinance โดยในปั จจุบนั มี
ผูถ้ ือหุน้ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. The Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund) เป็ นบริษัทในออสโล ประเทศนอร์เวย์
ซึง่ นับได้วา่ เป็ นกองทุนระดับโลก ถือหุน้ จํานวน 25%
2. Myanmar Investments Limited (MIL) เป็ นบริษัทในสิงคโปร์ ซึง่ เป็ นบริษัทลูกของ Myanmar Investment
International Limited ถือหุน้ จํานวน 37.5%
3. Myanmar Finance Company Limited เป็ นบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถือหุน้ จํานวน 37.5%
พอร์ตสินเชื่อตามข้อมูลปั จจุบนั ณ สิน้ เดือนกันยายน 2562 คิดเป็ นมูลค่า 21,937 MMK Million (470.35 ล้านบาท)
มีฐานลูกค้าจํานวน 55,820 ราย ซึง่ แบ่งประเภทการปล่อยสินเชื่อออกเป็ น 3 ประเภท หลักๆ ดังนี.้ 1. Ordinary Group Loan คือ สินเชื่อบุคคลธรรมดา อยูท่ ี่ 57% ของพอร์ตสินเชื่อรวม
2. MSME Loan คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย อยูท่ ่ี 31% ของพอร์ตสินเชื่อรวม
3. Group Staff Loan คือ สินเชื่อสําหรับกลุม่ องค์กร อยูท่ ่ี 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ซึง่ ในปั จจุบนั ปล่อยสินเชื่อ
ให้กบั องค์กรของรัฐเป็ นหลัก
MFIL เป็ นบริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Microfinance เป็ นรุ ่นแรกจากทางการเมียนมา ซึง่ สามารถ
ประกอบธุรกิจได้ทงั้ รัฐ (Region/State) ซึง่ ในปั จจุบนั ไม่มกี ารให้ใบอนุญาตในลักษณะนีแ้ ล้ว แต่จะเป็ นการให้ประกอบธุรกิจได้
เป็ นเมือง(Township/Tsp) ซึง่ เป็ นลักษณะใบอนุญาตที่ Mingalaba Thikorn Microfinance ได้รบั มา โดยข้อดีของใบอนุญาติ
ซึ่ง MFIL ได้รบั คือบริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้หลายแห่ง ตามรายละเอียดดังนี ้

ในปั จจุบนั MFIL มีสาขาทีเ่ ปิ ดดําเนินการอยูใ่ นย่างกุง้ จํานวน 5 สาขา บาโก จํานน 6 สาขา และในรัฐมอญ จํานวน
2 สาขา ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด โดยเราสามารถเปิ ดสาขาเพิม่ เพือ่ ประกอบธุรกิจได้ในทุกเมืองตามใบอนุญาต
สินเชื่อ Microfinance ในเมียนมา สามารถปล่อยสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน 28% ส่วนจํานวนเงินที่ให้สนิ เชื่อ
และระยะเวลาการผ่อนชําระจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการกูย้ มื
ซึง่ ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถรับฝากเงินจาก
ลูกค้าสินเชื่อของบริษัทได้อตั ราดอกเบีย้ 10-14%
ในประเทศเมียนมา แบ่งสถาบันการเงินออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ซึง่ ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากทางการ จึงจะสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ คือ Commercial Banks, Non Bank และ Microfinance ในแต่ละกลุม่ สามารถทําธุรกรรมได้แตกต่างกัน
ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ออกให้ ในส่วนของ MFIL ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Microfinance ซึง่ มีขอบเขตและเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจทีส่ าํ คัญสรุปได้ดงั นี.้ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
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1. Hire Purchase by MFIs สินเชื่อเช่าซือ้ ซึง่ ในปั จจุบนั ทางการยังมีเงื่อนไขที่ไม่ชดั เจนในเรือ่ งของหลักประกัน
2. Unsecured Loans เงินกูท้ ไ่ี ม่มหี ลักประกัน ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของ MFIL
3. Deposit Taking รับฝากเงิน ซึง่ สามารถรับได้จากลูกค้าที่กเู้ งินเท่านัน้ ไม่สามารถรับฝากเงินจากลูกค้าทั่วไปได้
ภาพรวมของธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมียนมา ปั จจุบนั บริษัทซึง่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 1 - 10 มีสว่ นแบ่ง
การตลาดอยูท่ ี่ 50% ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด (ประมาณ 166 แห่ง) มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ 50% ในขณะที่ MFIL เป็ นบริษัทซึ่งอยู่
ในอันดับที่ 19 ของธุรกิจประเภทนี ้
ทางบริษัทได้ทาํ การศึกษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปช่วยตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ซึง่
ประกอบด้วยบริษัท KPMG ตรวจสอบในเรือ่ งงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมด และภาษี รวมถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ของ MFIL และ บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์ (Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรือ่ งใบอนุญาต เงื่อนไขในการชําระ
เงิน รวมถึงกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ โดยมีการทํางานร่วมกันและการประเมินเบือ้ งต้นของทีป่ รึกษาทัง้ 2 แห่ง ข้อมูลของ
MFIL ที่ให้มาถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มาก นอกจากตรวจสอบทางด้านข้อมูลและเอกสารแล้ว บริษัทยังเข้าไปพบ หารือ และ
เยี่ยมชมสาขารวมถึงได้ดกู ารปฏิบตั ิงานจริงว่าปฏิบตั ิงานกันอย่างไร ซึง่ ภาพรวมทีส่ รุปได้คอื Net Asset Value (NAV) ณ เดือน
กันยายน 2019 อยูท่ ่ี 9,029.40 MMK Million หรือ 193.60 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ทางบริษัท
จึงสรุปราคาในการซือ้ กิจการ สูงสุดไม่เกิน 20,000 MMK Million หรือคิดเป็ นเงินไทย ไม่เกิน 450 ล้านบาท โดยมี IRR อยูท่ ่ี
19% - 22% ขึน้ อยูก่ บั ราคาสุดท้ายที่ซอื ้ ขายจริง
โดยทางบริษัทจะขออนุมตั ิการเข้าซือ้ กิจการของ MFIL โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ดังนี.้ 1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ :
ภายใน 30 วัน หลังจาก MFIL ได้ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อน
ซึง่ รวมถึงการได้รบั อนุมตั ิจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแลของเมียนมา
และจากเจ้าหนีท้ กุ ราย (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563)
โดยจะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง:
ผูเ้ สนอขาย :
1. Myanmar Finance Company Limited
2. Myanmar Investment Limited
3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)
ผูซ้ ือ้ :
บริษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ :
ผูซ้ อื ้ และผูข้ ายไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนดรายการ
กับบริษัทจดทะเบียน
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภทรายการ :
การซือ้ หุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited จาก
Myanmar Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited
และ NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing
Countries) จํานวนทัง้ สิน้ 6,800,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 31.21 บาท
(1 USD) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของ Myanmar Finance
International Limited ในราคาซือ้ ไม่เกิน 450 ล้านบาท
ขนาดรายการ :
คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน คิดเป็ นขนาดของรายการ
ร้อยละ 4.99% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ าํ หนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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อัตราแลกเปลีย่ นใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21 บาท) (46.64 MMK = 1 บาท)
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ทซ่ี ือ้
ประเภทสินทรัพย์ :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

หุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited
ให้บริการทางการเงินในระดับจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลกู ค้ารายย่อย
ซึง่ ไม่มโี อกาสเข้าถึงสินเชื่อในรูปแบบปกติ
จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท :
7 เมษายน 2557
ทีต่ งั้ สํานักงาน :
Maggin Street No.11, Ward 14, Yankin Township, Yangon, Myanmar
ทุนจดทะเบียน / :
212,228,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแล้ว
(หุน้ สามัญ 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หนุ้ ละ 31.21 บาท (1 USD))
กรรมการ :
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ได้แก่
1. Htet Nyi
2. Piyachart Chetnakarnkul
3. Ohnmar Hlaing
4. Po Yort
5. Pyae Phyo Lwin
6. Wai Mar Myint Maung
7. Yin Yin Myint
8. Maung Aung Htun
จํานวนหุน้ ทีซ่ ือ้ :
6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หนุ้ ละ 31.21 บาท (1 USD)
ราคาขาย :
ไม่เกิน 450,000,000 บาท
สัดส่วนของหุน้ ทีถ่ ือก่อนการได้มา :
- ไม่มี สัดส่วนของหุน้ ทีถ่ ือหลังการได้มา :
ร้อยละ 100
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :
บริษัทฯ และผูเ้ สนอขายไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกําหนด
และสัดส่วนการถือหุน้
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของ ตลท. และ ก.ล.ต.
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รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ MFIL :
ก่อนทํารายการ :

1. Myanmar Finance Company Limited
จํานวน 2,550,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.5
2. Myanmar Investment Limited
จํานวน 2,550,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.5
3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)
จํานวน 1,700,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.0
หลังทํารายการ :
บริษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
จํานวน 6,800,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.0
5. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน :
เงินสดจํานวนไม่เกิน 450,000,000 ล้านบาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ทซ่ี อื ้ :
หุน้ สามัญจํานวน 6,800,000 หุน้ ราคาพาร์หนุ้ ละ 31.21 บาท (1 USD)
7. ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการซือ้ สินทรัพย์ดงั กล่าว :
การเข้าซือ้ กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้ นีจ้ ะทําให้บริษัทสามารถเข้าถึงตลาด
ประเทศเมียนมาได้อย่างรวดเร็ว ประเทศเมียนมาเป็ นประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53
ล้านคน ค่าเฉลีย่ ของอายุประชากรถือว่าเป็ นช่วงอายุที่นอ้ ยและอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน นอกจากนีบ้ ริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของเมียนมาในทุกระดับ รวมถึง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น เพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาต่อไป
ในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศพม่า
Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึง่ ในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ทม่ี ชี ่ือเสียงในประเทศเมียนมา
ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐทีก่ าํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของเมียนมา ได้แก่ Yangon
Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้ งั มีทมี ผูบ้ ริหาร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ ดังนัน้ การเข้าซือ้ กิจการนีจ้ ะทําให้บริษัทสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ พร้อมสร้างแพลตฟอร์ม
พืน้ ฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านบริษัทที่มีขนาดพอเหมาะและมีคณ
ุ ภาพ
บริษัทคาดว่าภายหลังจากทีบ่ ริษัทเข้าซือ้ กิจการ จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทน
ผูถ้ ือหุน้ (ROE) ของบริษัทได้ทนั ทีและทําให้สดั ส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษัททีป่ ระมาณการ ณ สิน้ ปี 2563
เพิ่มขึน้ จาก 26% เป็ นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททีต่ อ้ งการให้สดั ส่วนสินเชื่อในต่างประเทศ
เป็ น 50% และพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นบริษัทชัน้ นําของภูมภิ าคอาเซียน
8. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ :
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
9. การทํารายการต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
การเข้าซือ้ หุน้ นีเ้ ข้าข่ายเป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท ตาม
ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุน้
สามัญของ Myanmar Finance International Limited นัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ และ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เนื่องจาก Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึง่ ในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ทม่ี ี
ชื่อเสียงในประเทศเมียนมา ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้านคน ส่วนใหญ่
เป็ นประชากรในวัยทํางาน ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐทีก่ าํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญ
ของเมียนมา ได้แก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay
รวมถึงมีทมี ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ นอกจากนีบ้ ริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของเมียนมาในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
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เพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาต่อไปในอนาคต ดังนัน้ การเข้าซือ้ หุน้ ใน Myanmar
Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ (ROE) ได้
ทันทีแล้ว ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิม่ สัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เป็ นไปตามเป้าหมาย
ของบริษัทและพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นบริษัทชัน้ นําของภูมภิ าคอาเซียน จึงได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
คุณกรกฤต ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สําหรับในวาระนี ้ มีผูถ้ ือหุน้ 2 ท่าน คือ คุณชาคริต สุวรรณโชติ และ คุณนิธิภูมิ
ดุรงค์วฒ
ั นา ได้สง่ คําถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท จํานวน 7 ข้อ และขอชีแ้ จง ดังนี.้ 1. สาเหตุการขาดทุนของ MFIL ในปี ทผ่ี า่ นมา และแนวทางการแก้ไขเป็ นอย่างไร
ตัวเลขทีแ่ สดงผลขาดทุน เป็ นส่วนของผลประกอบการเพียง 6 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562)
ทําให้รายได้จากดอกเบีย้ รับมีจาํ นวนน้อย เพียงแค่ครึง่ ปี และสําหรับสาเหตุหลักของการขาดทุนนัน้ เกิดจาก ค่าใช้จ่ายจากการ
ตัดหนีส้ ญ
ู ของ NPL ที่เกิดขึน้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเพิม่ สาขาเพิม่ ในช่วงนัน้ ด้วย ส่วนแนวทางในการแก้ไขทางฝ่ ายบริหาร
ของทาง MFIL ได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ NPL ที่ทาํ ให้มีการตัดหนีส้ ญ
ู ดังกล่าว และกําหนดมาตรการในการปรับปรุ ง
ขัน้ ตอนในการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างรัดกุม โดยได้มกี ารอบรมให้พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องมีความเข้าใจในขัน้ ตอนใหม่ และเริ่มการ
ทํางานในขัน้ ตอนดังกล่าวตัง้ แต่ปลายปี 2562 ทัง้ นีใ้ นช่วงทีเ่ ข้าไปวิเคราะห์และปรับปรุงขัน้ ตอนดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของ MFIL
ได้มีการชะลอการปล่อยสินเชื่อใหม่เช่นเดียวกัน และได้เริม่ กลับมาปล่อยสินเชื่อใหม่ตามเดิมแล้วตัง้ แต่ปลายปี 2562 เช่นกัน
2. MFIL มีรายได้จากดอกเบีย้ รับซึง่ เป็ นผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อลดลงราว 50% จากช่วงเดียวกันเมื่อเทียบ
กับปี ทผ่ี า่ นมา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีแผนเดินต่ออย่างไร
รายได้จากดอกเบีย้ รับลดลงราว 50% เนือ่ งจากเป็ นตัวเลขทีแ่ สดงผลประกอบการในงบการเงินเป็ นเพียงช่วง
ระยะเวลา 6 เดือน
3. MFIL มีใบอนุญาตที่สามารถประกอบธุรกิจเช่าซือ้ ได้หรือไม่ ต้องขอเพิ่มอีกหรือไม่
ในปั จจุบัน ใบอนุญาตของ MFIL สามารถประกอบธุรกิจเช่าซือ้ ได้ แต่ในทางปฏิบตั ิยังมีความไม่ชัดเจนว่า
สามารถมีหลักประกันสําหรับสินเชื่อทีป่ ล่อยได้หรือไม่ ซึง่ คงต้องรอเวลาในการแจ้งเงื่อนไขที่ชดั เจนจากทางการของเมียนมา
4. บริษัทมองความถูกแพงของการเข้าซือ้ ครัง้ นีอ้ ย่างไร ราคา 2 เท่าของ Book Value ถือว่าเหมาะสมอย่างไร และ
เหตุใด MFIL จึงต้องการขายออกมาทัง้ หมด
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ มองว่าในราคาซือ้ 2 เท่าของ Book Value เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม และทางบริษัทได้ทาํ การ
ศึกษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมทีป่ รึกษาเข้าไปช่วยตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท KPMG
ตรวจสอบในเรือ่ งงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมด และภาษี รวมถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจ ของ MFIL และ บริษัทติลลิกี
แอนด์กิบบินส์ (Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาต เงื่อนไขในการชําระเงิน รวมถึงกฎหมายและ
ข้อกําหนดต่างๆ จากการประเมินเบือ้ งต้นของทีป่ รึกษาทัง้ 2 แห่ง ข้อมูลของ MFIL ที่ให้มาถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มาก
ประกอบกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ MFIL เป็ นใบอนุญาตที่ออกในรุ น่ แรก อยู่ในรัฐที่มีเศรษฐกิจดีเหมาะ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยออกใบอนุญาตให้ทงั้ รัฐ(Region/State) ซึ่งสามารถเปิ ดสาขาได้ในทุกๆเมือง(Township) แต่สาขาใน
ปั จจุบนั ทีเ่ ปิ ดให้บริการอยู่ ยังไม่ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ดยรวม ดังนัน้ โอกาสในการเปิ ดสาขาเพิ่มในจังหวัดที่ได้รบั ใบอนุญาตแล้วมีสงู
มาก ซึ่ง TK ก็ได้มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมียนมามาก่อน ซึ่งใช้เวลานานมาก และได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจได้เป็ นเมือง(Township)เท่านัน้ และได้รบั ในโซนที่ประกอบธุรกิจค่อนข้างยากด้วย ทําให้รูว้ ่าใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของ MFIL นัน้ มีมลู ค่ามาก
เหตุผลที่ MFIL ต้องการขายหุน้ ทัง้ หมด มาจากความต้องการของผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ 3 รายของ MFIL โดยเฉพาะ
NORFUND เป็ นกองทุนที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนทีจ่ ะเข้ามาพัฒนาในแต่ละประเทศ ดังนัน้ ในการเข้ามาลงทุนของกองทุน เมือ่
พัฒนาถึงจุดจุดหนึง่ แล้ว ก็จะย้ายออกไป และนําเงินที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อเนื่องในพืน้ ที่อื่นต่อไป ประกอบกับความต้องการของ
TK ทีเ่ ราต้องการถือหุน้ ในกิจการทัง้ หมด ดังนัน้ จึงเสนอขอซือ้ หุน้ ทัง้ จํานวน
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5. ให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการในการทํา Microfinance ในเมียนมา ทราบว่าอัตราดอกเบีย้ สูงสุดที่ปล่อยได้
คือไม่เกิน 28% และตลาดปล่อยกันทีอ่ ตั รากี่ % แล้วเราคิดว่าจะปล่อยทีอ่ ตั รากี่ % รวมถึงเกณฑ์ทีต่ อ้ งให้ผกู้ ฝู้ ากเงินในส่วน
บังคับ และบริษัทต้องให้ดอกเบีย้ 14%
ตลาด Microfinance ในเมียนมาปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ 28% และ TK จะปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้
28% เช่นเดียวกัน สําหรับด้านเงินฝาก MFIL สามารถรับเงินฝากได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของภาคบังคับ คือมีวงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน
5% ของวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบีย้ ตํ่าสุดที่จะได้รบั คือ 14% และอีกส่วนคือภาคสมัครใจ หากผูก้ ตู้ อ้ งการฝากเงินมากกว่า
5% ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ตํ่าสุดทีจ่ ะได้รบั อยูท่ ่ี 10%
6. ปั ญหาซึ่ง MFIL ขาดทุนในปี ทผ่ี า่ นมา และผลตอบแทนของพอร์ตสินเชื่อลดลงราว 50% บริษัทฯ มีแผนจะเข้าไป
แก้ไขปรับปรุง รวมถึงมีแนวทางการสร้างกําไรในอนาคตได้อย่างไร
คําถามในส่วนแรกได้ตอบไปแล้วจาก 5 ข้อด้านบน สําหรับแนวทางทีบ่ ริษัทจะเข้าไปปรับปรุง เพือ่ สร้างกําไรใน
อนาคต โดยแบ่งเป็ นแนวทางหลัก ดังนี.้ 1. ลดต้นทุนทางการเงิน เนือ่ งจากในปั จจุบนั MFIL มีตน้ ทุนทางการเงินที่สงู ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับลด
ให้ตน้ ทุนทางการเงินตํ่าลงได้
2. การนําเทคโนโลยีซง่ึ บริษัทฯ ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ไปประยุกต์ใช้กบั MFIL ซึง่ จะทําให้การทํางานเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึน้ รวมถึงการบริหารจัดการ และสามารถเปิ ดสาขาเพิ่มได้มากขึน้
3. เพิ่มการให้บริการสินเชื่อใหม่ บริษัท ในปั จจุบนั MFIL ปล่อยสินเชื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแต่ยงั ไม่มกี ารปล่อยสินเชื่อในด้านการบริโภค ซึง่ นับเป็ นตลาดใหญ่ดว้ ยเช่นกัน ซึง่ ถือ
เป็ นอีกหนึง่ โอกาส รวมถึงการปล่อยสินเชื่อเช่าซือ้ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชํานาญอยูแ่ ล้ว
7. เหตุใดปี 2562 รายได้จงึ หายไปราว 50% ในขณะทีล่ กู หนีเ้ ท่าเดิม หรือในปี 2561 มีรายการพิเศษอืน่ ใดหรือไม่
ในส่วนของรายได้ ในปี 2562 ซึง่ หายไปราว 50% นัน้ ได้ให้คาํ ตอบไว้แล้วตามรายละเอียดในคําถามข้อที่ 1 ซึ่ง
ในปี 2562 เป็ นงบที่เป็ นพิเศษ คือเป็ นงบปี ที่แสดงตัวเลขเพียง 6 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562) และในปี 2561
ไม่มีรายการใดที่เป็ นรายการพิเศษ
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมแล้ว จึงขอให้ทีป่ ระชุมพิจารณาการอนุมตั ิเข้าซือ้ กิจการ Microfinance ทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
น.ส.นิรมล แจ้งว่าสําหรับในวาระนีจ้ ะใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิให้เข้าซือ้ กิจการ Microfinance ที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
405,077,744 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.5926 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
5,782,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.4074 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
คุณปฐมา พรประภา ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากท่านใดมีเรือ่ งอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. จากวิกฤตในปั จจุบนั บริษัทมีแนวคิดที่จะเปลีย่ นวิกฤตเป็ นโอกาส เช่น เพิม่ สัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด
หรือประยุกต์ธรุ กิจใหม่ เช่น การรับจ้างจัดเก็บหนี ้ หรืออืน่ ๆ บ้างหรือไม่
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คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า ในขณะนีส้ ถานการณ์ยงั ไม่ชดั เจน และมีความเสี่ยงสูง และทุกท่านมักจะบอกว่า ใน
ทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันโอกาสในขณะเกิดวิกฤต อาจจะน้อยกว่าโอกาสในช่วงเวลาปกติ ซึง่ บริษัทต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยของธุรกิจเป็ นสําคัญ แต่หากมีโอกาสทางบริษัทก็พร้อมดําเนินการ
2. หลังจากการเข้าซือ้ กิจการ Microfinance ในเมียนมาแล้ว บริษัทมีแผนที่จะเข้าซือ้ กิจการอื่นๆ อีกหรือไม่ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า ในส่วนของกิจการอื่นในประเทศ ยังคงอยู่ในความสนใจของบริษัทอยู่เสมอ แต่ดว้ ย
ราคาไม่เหมาะสม แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์หลัง Covid-19 อาจจะมีธุรกิจที่น่าสนใจ และในด้านของราคาน่าจะมีความ
เป็ นไปได้มากขึน้ สําหรับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน หากสถานการณ์ยงั คงเป็ นเช่นในปั จจุบนั คาดการณ์วา่ ภายใน 3-6 เดือน
น่าจะต้องมีธุรกิจที่นา่ สนใจ และด้วยความพร้อมทางการเงินของบริษัท ตลอดจนบริษัทยังสามารถกูเ้ งินได้อีกเป็ นจํานวนมาก
ประกอบกับความสามารถและความพร้อมของทีมงาน ซึ่งบริษัทมีการจ้างงานตามปกติ ไม่มีการลดเงินเดือน ซึ่งหากมีโอกาส
ด้วยประสบการณ์และระบบของบริษัทแล้ว คาดว่าเราสามารถทําได้อย่างแน่นอน
นายนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒ
ั นา ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. มาตรการ Soft Loan ในประเทศไทย เราได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า จากทีไ่ ด้รบั ทราบข่าวของผูป้ ระกอบการรายใหญ่วา่ ได้มีการติดต่อสถาบันการเงินแห่ง
หนึง่ เพื่อขอรับ Soft Loan ซึ่งมีอตั ราดอกเบีย้ ที่ต่าํ มาก โดยทางบริษัทได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า รัฐได้ออกมาตรการ
Soft Loan มาแล้ว แต่ในส่วนของรายละเอียดที่ทางธนาคารจะทําการปล่อยกูใ้ ห้กบั ลูกค้ายังไม่มีความชัดเจน ดังนัน้ จึงยัง
ไม่ได้มีการอนุมตั ิสนิ เชื่อตามมาตรการ Soft Loan ที่ผปู้ ระกอบการรายใหญ่เป็ นผูใ้ ห้ขา่ วแต่อย่างใด และยังไม่มีผปู้ ระกอบการ
รายใดได้กเู้ งินตามมาตรการ Soft Loan ซึ่งบริษัทยังคงติดตามความคืบหน้าของมาตรการนีต้ อ่ ไป
2. บริษัทต้องดําเนินการตามมาตรการของภาครัฐด้วยหรือไม่ เช่น การพักชําระหนี ้ หรือลดดอกเบีย้ ให้กบั ลูกค้า
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็ นสถาบันการเงินของรัฐ และไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงมีเพียงกรณีเดียวคือ ลูกหนีท้ ม่ี วี งเงินกูต้ ่าํ กว่า 35,000 บาท จะได้รบั การพักชําระหนี ้ ซึง่
บริษัทมีลกู หนีท้ ่เี ข้าข่ายดังกล่าวเป็ นจํานวนน้อย ส่วนทีเ่ หลือบริษทั ฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนีข้ องเราเอง โดยเรามีนโยบาย
ติดต่อกับลูกค้าทุกราย และทําการติดตามผลการเก็บเงินในทุกวัน ซึง่ ในเดือนเมษายนนี ้ มียอดการเก็บเงินลดลงแต่ไม่มาก
และยังอยูใ่ นเกณฑ์ซง่ึ บริษัทรับได้
3. นับจากวันซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการเข้าซือ้ กิจการ Microfinance ในเมียนมา ถึงปั จจุบนั เวลาผ่านไปค่อนข้างนาน
และมีสถานการณ์เกิดขึน้ ค่อนข้างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น เกิดโรคระบาดจากเชือ้ COVID-19
อยากทราบว่าบริษัทจะมีการทบทวนเงื่อนไขสัญญา หรือปรับราคาซือ้ ขายใหม่หรือไม่ เท่าทีท่ ราบข่าวมา เช่น ธนาคารกรุงเทพ
(BBL) ที่อยูร่ ะหว่างเข้าซือ้ กิจการของธนาคารเพอร์มาต้า ในอินโดนีเซีย ได้มกี ารเจรจาต่อรองลงจาก P/BV 1.77 เท่า เหลือ
1.63 เท่า (ลดลงประมาณ 8%) คิดเป็ นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า หากสถานกาณณ์ยงั คงไม่ดขี นึ ้ ถึงแม้จะมีการตกลงเงื่อนไขกันแล้ว แต่เนื่องด้วยมี
สถานการณ์หลักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็คงต้องมีการเจรจากัน และหนึง่ ในเงื่อนไขที่สาํ คัญก็คอื MFIL จะต้องโอนใบอนุญาตให้กบั
TK ซึ่งต้องได้รบั การอนุมตั ิจากทางธนาคารแห่งชาติของเมียนมา ซึง่ เงื่อนไขต่างๆ หากมีการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมได้ บริษัทฯ
จะดําเนินการอย่างแน่นอน
4. การลดต้นทุนทางการเงินของ MFIL ซึ่งการนําเงินจากไทยเข้าไปลงทุน ติดปั ญหาอะไรหรือไม่ หรือต้องใช้เงินทุน
จากทางเมียนมา
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า ตลาดการเงินของเมียนมาไม่ได้เปิ ดมากนัก ซึง่ การนําเงินเข้าออก ค่อนข้างลําบาก
อาจต้องใช้วิธีการกูเ้ งินทางเมียนมา โดยมี TK เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน ซึ่งจะทําให้ได้อตั ราดอกเบีย้ ตํ่าลง และเราจะนําระบบทีใ่ ช้อยู่
แล้วในประเทศไทยไปปรับใช้ในเมียนมา แต่ดว้ ยสถานการณ์ COVID-19 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพิม่ ขึน้ พอสมควร เนือ่ งจาก
ในเมียนมายังไม่มรี ะบบการเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีพนักงานเข้าไปเก็บเงินจากลูกค้า
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5. ทราบมาว่ามีบริษัทแห่งหนึง่ ได้เข้าซือ้ หุน้ ในเมียนมา จํานวน 100% เช่นกัน และเป็ นธุรกิจซึง่ มีสาขาจํานวนมาก
ราว 30-40 แห่ง แต่ซือ้ ได้ในราคาซึง่ ถูกกว่า อยากทราบว่าบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบครบทุกด้านแล้วหรือไม่ และ
หลังจากทีเ่ ข้าไปแล้ว การบริหารจัดการบุคลากรจะเป็ นไปอย่างไร
คุณปฐมา พรประภา ชีแ้ จงว่า ในขณะทีม่ กี ารตกลงราคาและเงื่อนไขกัน บริษัทได้ทบทวน และตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ นแล้ว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID อาจทําให้มีการเปลีย่ นแปลงได้ ซึง่ คงต้องมีการเจรจากันอีก
คุณประพล พรประภา ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า MFIL ซึ่งถือหุน้ โดย NORFUND ด้วยระบบการลงบัญชี รูปแบบทุกอย่าง
เป็ นมาตรฐานและสมบูรณ์มาก ซึ่งทาง KPMG ได้เข้าไปทําการตรวจสอบให้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่สาํ หรับในธุรกิจอืน่ นัน้
บริษัทฯ ไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดในเชิงลึกได้ เช่น ลักษณะของใบอนุญาต ขนาดของสินทรัพย์ ความเพียงพอในการตัง้
สํารอง และกําไรของผลประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามจะมีการหารือเรื่องราคากับผูข้ าย ว่าสามารถปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บา้ ง
สําหรับด้านการบริหารจัดการบุคลากร ในช่วงแรกคงจะเป็ นทีมบุคลากรชุดเดิม ซึ่งทําได้ดีอยู่แล้ว และหลังจากนัน้ หากมีการ
ขยายสาขา ก็จะเพิ่มทีมของบริษัทเข้าไป ซึง่ มีพร้อมอยูแ่ ล้ว เพือ่ ทํางานประสานและควบคูค่ วบไป
6. ในปั จจุบนั พอร์ตของประเทศไทยลดลง พอร์ตในต่างประเทศโตขึน้ สําหรับมูลค่าเงินที่ได้คืนกลับมา บริษัทคิด
ว่าจะนํากลับไปลงทุนในไทยหรือต่างประเทศ
คุณประพล พรประภา ชีแ้ จงว่า เรือ่ งการนําเงินกลับไปลงทุน คงดูอนาคตว่าทีไ่ หนดี และเหมาะสมในการลงทุน
เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ไม่จาํ กัดว่าจะต้องลงทุนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึง่ คงต้องเป็ นไปตามโอกาส และความ
เหมาะสม
น.ส.ปฐมา พรประภา ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะอืน่ ใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ
เรือ่ งอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
น.ส.เกษรา เชียรแก้ว และ นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ผูต้ รวจทาน

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

คำชี้แจงเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อ ง ก าหนดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาหนดรู ปแบบหนังสื อมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ้ นไว้
3 แบบ คือ
(1) แบบ ก. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี้ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู ้
ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น เพื่อมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
โดยขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นมาแสดง พร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะในกรณี ที่มีการมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
ในวันประชุมด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซับซ้อน)
……………………………

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้าพเจ้า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยู่บา้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง……………………….…………………………….
อาเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………….. …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปร ษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
…………………………….

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยู่บา้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง……………………….…………………………….
อาเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปร ษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 2 เรื่อง รับทรำบรำยงำนประจำปี และรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบกำไรขำดทุน สำหรับรอบบัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวำคม 2563
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 4 เรือ่ ง พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และกำรจ่ำยเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 5 เรือ่ ง พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วำระที่ 6 เรือ่ ง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

วำระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรเข้ำซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International
Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วำระที่ 9 เรือ่ ง พิจำรณำเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

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

หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ฐิ ติกร

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้
5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

วาระที.่ ............................ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

Note…

www.tk.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

………………………………
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยู่บา้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง……………………….…………………………….
อาเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .......................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปร ษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปร ษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปร ษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ............................................ เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 4 เรือ่ ง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
แต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International
Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 9 เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ในเฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ฐิ ติกร

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้
5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที.่ ............................ เรื่อง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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วาระที.่ ............................ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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1

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1. ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
54 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุน่ ที่ 73 / 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่ม-ี
ปี 2564-ปั จจุบนั
ปี 2562-ปั จจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปั จจุบนั
ปี 2563-ปั จจุบนั
ปี 2563-ปั จจุบนั
ปี 2562-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2550-ปัจจุบนั
อดีต

อดีต
อดีต
อดีต

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้าน
การเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จากัด
กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จากัด
กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้ มาเนจเมนท์ จากัด
กรรมการ บริษัท พรสันติ จากัด
กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีสาอาง ซัพพลายเออร์ จากัด
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย
Treasury and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)

2

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่ม-ี
วันแต่งตัง้ ครัง้ แรก
25 เมษายน 2562
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
2 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
ในกิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2
1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
8
-ไม่มีแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

3

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2.ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
51 ปี
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขัน้ Advance) –COSO ERM 2017 รุน่ 3/2562
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วปส 13) รุน่ ที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ ที่ 1/2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส3) รุน่ ที่ 3/2556, สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT5) รุน่ ที่ 5,
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุน่ ที่ 3/2552
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 7
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุน่ ที่ 50 / 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2020
ครัง้ ที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2546-ปั จจุบนั
ปี 2561-ปั จจุบนั
ปี 2560-ปัจจุบนั
ปี 2558-ปัจจุบนั
ปี 2557-ปัจจุบนั
ปี 2557-ปัจจุบนั
ปี 2544-ปัจจุบนั

กรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จากัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
กรรมการ,กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซี.วี.เอ. จากัด

4

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ปี 2544-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ชยภาค จากัด
ปี 2554-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จากัด
ปี 2554-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
ปี 2550-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จากัด
ปี 2540-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด
ปี 2554-2561
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวปฐมา พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
จานวน 30,644,267 หุน้ คิดเป็ น 6.13 % ของหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทัง้ หมด
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
18 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
ในกิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นางสาวปฐมา พรประภา
-ไม่มี10
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

5

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

นายอภิชัย เอือ้ มเสถียรพร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
60 ปี
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 174/2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 91/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Management and Internal Control Program 1/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 174/2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2563-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปัจจุบนั

กรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2563-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบนั
เลขานุการบริษัท บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2555- ปัจจุบนั ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2553-2561
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2558- 2559
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 1 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2557- 2558
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2554- 2555
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2548 -2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซือ้ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2547- 2548
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซือ้ 4 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ชยภาค จากัด
ปี 2557-ปัจจุบนั
กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบนั
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd

6

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
นายอภิชัย เอือ้ มเสถียรพร มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่ม-ี
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
14 พฤษภาคม 2563
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
1 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
ในกิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
-ไม่มี3
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

7

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุน้ ในบริษัท
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
56 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 150/2561
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มีปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2559-ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2551- 2559
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซือ้ 2 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2547-2551
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อเช่าซือ้ 1 บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2546-2547
ผูจ้ ดั การส่วนสินเชื่อเช่าซือ้ 3 บริษทั ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2541-2546
ผูจ้ ดั การส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จากัด
ปี 2561-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จากัด
ปี 2560-ปัจจุบนั
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
ปี 2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท ชยภาค จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
จานวน 33,000 หุน้ คิดเป็ น 0.07 % ของหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทัง้ หมด
25 เมษายน 2561
3 ปี
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
การเข้าร่วมประชุม

จานวน

ประเภทกรรมการ

-ไม่มี-

-

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
4

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดขึน้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิ ทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของ บริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร
ของผูท้ ี่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปั จจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ่งมีมลู ค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญ ชีของบริิ ษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีผใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย ทัง้ ในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

10

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษัท
คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุน้ ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี ้ ผูท้ ี่จะเสนอแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

การถือหุน้ ในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืม
เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ
สาหรับวาระที่ 8 : เรื่ อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar
Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์
ณ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2564

(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)

ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563
เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของ
สิ นทรัพย์ (NTA)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

3. เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน

4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลักทรัพย์

ขนาด
รายการ

สู ตรการคานวณ
= 100% x
(180.9/5,356.2)

เกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูล

ร้อยละ
3.38

บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
=100% x
ร้อยละ
บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
(-15.8/369.9)
-4.27
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุ มผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
=100% x
ร้อยละ
บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
(450/7,356.8)
6.12
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
ไม่ใช้ในการคานวณ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทารายการ
ในครั้งนี้

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (1 USD = 30.27 บาท) (46.61 MMK= 1 บาท)
ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2562
เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของ
สิ นทรัพย์ (NTA)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

3. เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน

4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลักทรัพย์

ขนาด
รายการ

สู ตรการคานวณ
= 100% x
(198.3/5,145.5)

เกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูล

ร้อยละ
3.85

บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
=100% x
ร้อยละ
บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
(9.7/407.4)
2.38
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
=100% x
ร้อยละ
บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ต้ อ งท าก ารเปิ ด เผ ย
(450/9,018.8)
4.99
สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้า
ทารายการ
ไม่ใช้ในการคานวณ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทารายการ
ในครั้งนี้

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท)

2

(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบดุล (ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
เงินสด
359.9
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมกับลูกค้า
487.2
ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และ อุปกรณ์
9.1
สิ นทรัพย์อื่น
21.6
รวมสินทรัพย์
875.0
เงินฝากจากลูกค้า
63.7
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
19.9
เงินกูย้ ืมจากธนาคาร
591.1
หนี้สินอื่นๆ
20.3
รวมหนีส้ ิน
694.9
ทุนชาระแล้ว
181.7
ทุนสารองตามกฎหมาย
6.9
กาไรสะสม
(8.6)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
180.0
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นและหนีส้ ิน
875.0
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
26.48

30 กันยายน 2562
398.4
453.8
5.8
18.1
876.0
58.9
19.0
577.6
23.9
679.3
181.7
6.9
8.1
196.7
876.0
28.93

งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ต.ค. 62-ก.ย. 63
เม.ย. 62-ก.ย. 62
งบกาไรขาดทุน (ล้านบาท)
(12 เดือน)
(6 เดือน)
รายได้จากดอกเบี้ย
148.4
63.1
ดอกเบี้ยจ่าย
(86.1)
(37.5)
ดอกเบี้ยรับสุ ทธิ
62.3
25.6
รายได้อื่น
4.2
0.8
รายได้ สุทธิรวม
66.6
26.4
ค่าใช้จ่าย
(71.5)
(30.6)
ค่าเสื่ อมราคา
(2.5)
(1.2)
หนี้สงสัยจะสู ญ
(9.2)
(4.8)
ภาษี
0.0
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(16.7)
(10.2)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
(2.45)
(1.50)

3

31 มีนาคม 2561
260.6
463.8
5.1
14.9
744.4
57.8
17.5
439.4
23.2
537.9
181.3
6.9
18.3
206.5
744.4
35.61

เม.ย.61-มี.ค. 62
(12 เดือน)
123.6
(50.3)
73.2
4.2
77.5
(46.9)
(1.9)
(11.1)
(7.9)
9.7
1.67

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
1.ชื่อ
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
54 ปี
2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุน่ ที่ 73 / 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2564-ปัจจุบนั
ปี 2562-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปัจจุบนั
ปี 2562-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2561-ปัจจุบนั
ปี 2550-ปัจจุบนั
อดีต

อดีต
อดีต
อดีต

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด
กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จากัด
กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จากัด
กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้ มาเนจเมนท์ จากัด
กรรมการ บริษัท พรสันติ จากัด
กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
กรรมการ บริษัท ศรีสาอาง ซัพพลายเออร์ จากัด
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย Treasury
and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)

หน้า 1 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่ม-ี
วันแต่งตัง้ ครัง้ แรก
25 เมษายน 2562
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
2 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
จานวน
ประเภทกรรมการ
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

2

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
8

การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 2 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
68 ปี
339/50 หมู่บา้ นแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ
แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210
ไทย
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณทิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 69 ปี 2006
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 8 ปี 2009
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 23 ปี 2010
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 1 ปี 2010
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 17 ปี 2014
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุน่ 9 ปี 2019
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 15 ปี 2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7
Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์)
The Management Development Program (Wharton School)
Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4
ไม่มี
2564- ปัจจุบนั
2563- ปัจจุบนั
2559- ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จากัด (มหาชน)

หน้า 3 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
2557- ปัจจุบนั

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุน้ ในบริษัท
วันทีแ่ ต่งตัง้ ครัง้ แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2555- ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2561- ปัจจุบนั
กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2560-2563
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 - ม.ค. 2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
2560 – 2562
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไพพ์ จากัด (มหาชน)
2557 – 2562
ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 – 2561
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
2557 – 2560
กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2556 – 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
2552 – 2555
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
2552- 2556
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2551-2552
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2550-2551
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
2547-2550
รองอธิบดี กรมสรรพากร
-ไม่ม-ี
23 กุมภาพันธ์ 2564
2 เดือน

หน้า 4 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
1

การดารงตาแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

จานวน

ประเภทกรรมการ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

4

1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน)
2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จากัด
(มหาชน)
3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
4) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ยังไม่ได้ร่วมประชุม-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 5 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุน้ ในบริษัท
วันทีแ่ ต่งตัง้ ครัง้ แรก
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
62 ปี
10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุน่ 50)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุน่ 31)
M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าวิสยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุน่ 73 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน สานัก ก.พ. ประจาปี 2554
หลักสูตร วปอ. รุน่ 54 พ.ศ. 2554-2555
หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 พ.ศ. 2556-2557
ไม่มี
ปี 2564-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
มี.ค. 2564- ปัจจุบนั
ผูบ้ งั คับการวชิราวุธวิทยาลัย
ก.พ. 2564- ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เม.ย. 2563- ปัจจุบนั
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
พ.ย. 2562- ปัจจุบนั
อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ ใหม่ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง
ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64 อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา
-ไม่ม-ี
1 มีนาคม 2564
2 เดือน

หน้า 6 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ

นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ
การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

จานวน

ประเภทกรรมการ

-ไม่มี-

-

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
4

การดารงตาแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

-ยังไม่ได้ร่วมประชุม-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 7 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
63 ปี
108/1 ซ.อินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ไทย
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิบตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุน่ ที่ 1/2542
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
ปี 2556-ปัจจุบนั

ปี 2558-ปั จจุบนั
อดีต

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
บริษัทจีอาร์อีคอมโพสิท จากัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนา้ เสีย (อจน.)
กรรมการและผูจ้ ดั การทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้า 8 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันทีแ่ ต่งตัง้ ครัง้ แรก
23 เมษายน 2556
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
8 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
จานวน
ประเภทกรรมการ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

-

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
1 แห่ง

การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 9 ของจานวน 9 หน้า

1

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
• ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล และผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
• ผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฏหมายต่างประเทศ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะและ ผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สาเนาหนังสือเดินทาง ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่โดยมีช่อื
ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

2

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จดั ส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รอง
สาเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่โดยมีช่อื
ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้า
สู่วาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั 1 หุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล กาหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทัง้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ บันทึกการลงมติ
คัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม
และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านหรืองดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้
ถือหุน้ ได้ทาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้าน
หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้านหรืองด
ออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนา
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า
ในชณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
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ข้อบังคับบริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
คนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษั ท ให้จัดขึน้ ณ ห้อ งอัน เป็ น ที่ ตั้งสํานัก งานใหญ่ ข องบริษั ท หรือ จังหวัด
ใกล้เคียงหรือที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
การประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ื อ หุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่ มาเข้าประชุม
หรือ ไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้น หนึ่งมี ห นึ่งคะแนน มติของที่ป ระชุม ผูถ้ ื อ หุ้น นั้น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํา แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สํา คั ญ การมอบหมายให้บุ ค คลอื่ น เข้า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้จดั การไปใน
รอบปี ท่ผี ่านมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ามี)
4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอื่นๆ
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