
 
 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท ฐติิกร จ ากดั (มหาชน) 

วันจนัทร ์ที ่25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที ่69 

ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

(ซึ่งการจดัประชมุในครัง้นีภ้ายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ด ีหากอนาคตมีสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจง้ข่าวผูถ้ือหุน้ผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลกัทรพัย ์หรือเวบ็ไซตข์องทางบริษัท) 

 

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด  

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

 
แนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม 

 
 ดว้ยความห่วงใยต่อสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจน
สขุภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษิัท ฐิตกิร จ ากดั (มหาชน) จึงขอความรว่มมือผูจ้ะเขา้รว่มประชมุทกุ
ท่านกรุณาศกึษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ ซึง่แสดงในเอกสารนีอ้ยา่ง
เครง่ครดั 
1. เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การแพร่ระบาดของโรค และเน่ืองจากจ านวนทีน่ั่งมีจ ากัด จากการเว้นระยะห่างทาง 
   สังคม 

1.1   ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้กรุณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัท แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ย    
        ตนเอง 
1.2   ส่งค าถามลว่งหนา้ ทางเว็บไซตข์องทางบรษิัท หรือ Email Investor@tk.co.th 

 
2. หากประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
               2.1  กรุณาใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตามกระบวนการและขัน้ตอนในการคดักรองโรค รวมถงึการใหข้อ้มลูใน 

        แบบแสดงขอ้มลูโดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจรงิ 
 2.2  สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานที่ประชมุ 
 2.3  ไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหาร/ เครื่องดืม่ในบรเิวณการจดัประชมุ 
 2.4  สอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษค าถามเทา่นัน้ 

mailto:Investor@tk.co.th
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ที่ TK.012/ 2565        

วนัที่ 4 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
  2. แบบ 56-1 One Report 2564 
  3. ค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (ส าหรบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผูถ้ือหุน้ที่สนใจ 
    สามารถ Download ขอ้มลูไดจ้าก Website ของบริษัท 
    http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html 
5. เอกสารแนบส าหรบัวาระที่ 5.1 
6. เอกสารแนบส าหรบัวาระที่ 5.2 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 
    (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565) 
8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 
9. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ 
10. แผนที่หอ้งประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
11. มาตรการและแนวปฏบิตัิในการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ 
      ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
12. แบบสอบถามทางสขุภาพเพ่ือการคดักรองโรค COVID-19 
      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse 

   
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565  

 ในวนัจนัทร ์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่26 เมษายน 2564 
 ความเป็นมาและเหตุผล : การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 
 ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์
 แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
    ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 
วาระที ่2 : รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564     
 ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏใน 
                   แบบ 56-1 One Report 2564 
              ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการ 
                  เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
วาระที ่3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564  
 ความเป็นมาและเหตุผล : งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
                 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดร้บัการตรวจสอบรบัรองโดย 
                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ว่าถกูตอ้ง  โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม 
หนีส้ินรวม 
รายไดร้วม 
ก าไรสทุธิ 
ก าไรต่อหุน้ 

6,979.0 ลา้นบาท 
1,322.0 ลา้นบาท 
2,002.4 ลา้นบาท 
471.8 ลา้นบาท 
0.94 บาท/หุน้ 

7,356.8 ลา้นบาท 
2,000.5 ลา้นบาท 
2,548.2 ลา้นบาท 
367.6 ลา้นบาท 
0.74 บาท/หุน้ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
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         โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
                
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 
                   วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
 
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
 ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
                 และในปีนีบ้รษิัทมีก าไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้471.8 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
                   ของบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัท (งบรวม) 
 แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ก่อน 
                   บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 
 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน รอ้ยละ 53.0 ของก าไรสทุธิ  
   รวมเป็นเงิน 250.0 ลา้นบาท  

   บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date)  
   ในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 
โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2564 และปี 2563 ดงันี ้  
        

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564  ปี 2563  

1. ก าไรสทุธิ (งบรวม) 471.8 ลา้นบาท 367.6 ลา้นบาท 

2. จ านวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.50 บาท 0.42 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท 210.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 53.0 รอ้ยละ 57.1 

  แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ก่อน 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชมุผูถ้ือหุน้สมควรอนมุตัิการจ่ายปันผล 
                   ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัท จ านวน 500 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  
                   รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัท (งบรวม)  
                   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว ้โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทน 
             กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี 

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 18 ซึ่งก าหนด 
                ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รง     
                เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นีมี้กรรมการที่ตอ้งออกตาม 
                วาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

1.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์           กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
3.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 

บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html 
เชิญใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระ
ต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเ้สนอให้เลือกตั้ง
กรรมการ 3 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบดว้ย 

1.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
3.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวตัิกรรมการแต่ละท่านสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

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


3 
 

 
 

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุน้เพื่อเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่านในปีนีก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคัดเลือก ทั้งนีก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนีไ้ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน 
 
5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
      ครบ 9 ปี 
ความเป็นมาและเหตุผล :  บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไวไ้ม่เกิน 9 
ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ ทัง้ 1 ท่าน คือ 

1. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์            กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไวไ้ม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่ง
กรรมการอิสระ 1 ท่าน มีการด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตัิที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดงันัน้นายวิบลูย ์เพ่ิมอารยวงศ ์
ประสงคท์ี่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการท าหนา้ที่กรรมการ โดยใหมี้ผลในวนัที่ 25 เมษายน 2565 หลงัการ
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เสรจ็สิน้  

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเ้สนอชื่อบคุคล 1 ท่านเขา้มาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจึงมี
มติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บคุคล 1ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของบริษทั ดงัรายชื่อ
ต่อไปนี ้

1.  นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
(โดยประวตัิกรรมการแตล่ะท่านสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามี
คณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุน้เพื่อเลือกตัง้ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ความเป็นมาและเหตุผล :  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

วงเงินที่เสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ที่มาประชมุ     
    - กรรมการ 

 
 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชดุย่อย :  
   ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ 
    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด    
    ค่าตอบแทนกรรมการ) 
    - ประธานกรรมการชดุย่อย 
    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. การประชมุกนัเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
   (Non Executive Director) 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 
 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 
 

4. สิทธิประโยชนอ่ื์น ไม่มี ไม่มี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  
            ค่าตอบแทนกรรมการแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
        ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
วาระที ่7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ความเป็นมาและเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิแต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน ์หรือนางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษ
กลุ จากบริษัทเอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีที่ผา่นมา เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2565 และขออนมุตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 (ปีที่เสนอ) เป็นจ านวน 3,630,000 บาท  

          ซึ่งมากกว่า ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่ 3,340,000 บาท 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร 
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัทเอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด ตามรายชื่อ 
ต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

1.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3425 หรือ        
     (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)  
2.  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 

                               (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     
3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 6947 

                 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)       
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,630,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า               
ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ที่ 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (จ่ายจริง) 

บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

 ค่าสอบบญัชี    ค่าบริการอื่น    ค่าสอบบญัช ี     ค่าบริการอื่น 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 1,680,000 - 1,550,000 - 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,950,000 - 1,790,000 - 

รวม 3,630,000 - 3,340,000 - 

   
 
  วาระที ่8 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจ้ดัวาระการประชมุนีไ้วใ้นกรณีมีผูต้อ้งการ  
                 เสนอเร่ืองใดเขา้พิจารณา  
    อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
 ในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ก่อน          
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มกนันีใ้หค้รบถว้น
สมบรูณ ์พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ และส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล(กรณีเป็นนิตบิคุคล) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดย
ขอความรว่มมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะของท่านน ามาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนเร่ิมประชมุ โดยบริษัทฯจะเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  
 ทัง้นี ้เพ่ือใหท้่านผูถ้ือหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ และเป็นการรกัษาสิทธิของผูถ้ือหุน้ หากมีค าถามที่ 
ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้นี ้สามารถสง่ค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่  
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html  
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ     
    
 
                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                   
                                                                                                                                              
 

            
             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                      กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช ้และการเปิดเผย 
                   ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยสามารถศกึษารายละเอียดไดท้ี่ https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html
https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/


 
 
 
 

ที่ TK.023/2564 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท ฐติิกร จ ากดั  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5  อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขที่ 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เร่ิมการประชุม 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ท าหน้าที่ผู้ด  าเนินการ
ประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามค าแนะน าการ
ป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 ส าหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และ
กระบวนการคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ ป้องกนั และควบคมุโรค อย่างเขม้งวด และมีการจดัหอ้งประชมุเป็น 2 หอ้ง เพื่อรองรบัผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุฯ ซึ่งใหม้ีระยะห่างเป็นไปตามมาตรการควบคมุโรคอย่างเครง่ครดั โดยมีการถ่ายทอดสญัญาณภาพและ
เสียงไปยงัหอ้งประชุมอีกหอ้ง ส าหรบัสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็น
ต่างๆ จากหอ้งประชุม 2 เหมือนหอ้งประชุม 1 ทุกประการ และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่
ระบุให้ในขณะลงทะเบียน พรอ้มทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในหอ้งประชุม และภายในอาคารของบริษัท  
จากนั้น ไดก้ล่าวแนะน าผู้เขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
กรรมการทัง้หมด ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูส้อบบญัชี และตวัแทนที่ปรกึษากฏหมาย  
ดงันี ้

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นายอภิชาติ เกษมกลุศิร ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 3.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4.  นายเกียรติคณุ ชาติประเสรฐิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 5.  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 7.     นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
   และรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร 
 10.  นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร / 
   เลขานกุารบรษิัท และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 11.  นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
   และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 



  

                   บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)  
                69 ถ.รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339  
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 น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 2 ท่าน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เขา้ร่วมประชุม ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ัดการฝ่ายต่างประเทศ 
2. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       ปฏิบัติหนา้ที่แทนผูจ้ัดการส านักตรวจสอบภายใน 
3. นายวีระชัย เลิศลักษณป์รีชา        นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบริษัท
ย่อย เขา้ร่วมประชุม นายวรพจน ์มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากัด ท าหนา้ที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท   และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยเขา้รว่มประชมุ 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรตัน ์เรืองฤทธ์ิ 

 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ไดส่้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไปยงัผูถื้อหุน้ เป็นเวลา 23 วนัล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564 
 2. บริษัทฯ ไดแ้จง้วาระการประชุมพรอ้มความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ที่เว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
มีเวลาศกึษาขอ้มลู และไดแ้จง้การด าเนินการดงักล่าวของบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 
 3. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหนา้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมรวมทัง้สิน้ 56 ราย นับจ านวนหุน้ได ้399,827,543 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 79.97 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 500,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

 น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 5 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายที่เขา้ร่วมประชุม ทั้งผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนีค้รัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทุกรายแลว้ และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อก ากับบรเิวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บรษิัทจะถือว่าผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหย้กมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจา้หนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อน ามาตรวจนบั และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติอนุมตัิตามที่ประธานฯ 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานที่ประชมุไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามล าดบัวาระการประชมุที่แจง้ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2563 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
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 น.ส.กาญจนาพฒัน ์แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ี
ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้401,587,643 หุน้  

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 23 
เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 401,587,643 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-       คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่ม-ี 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

นายประพล ไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนั
องัคารที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 ดงัมีรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

ตลาดรถจักรยานยนต ์

ตลาดรวมรถจกัรยานยนตปี์ 2563 มียอดจ าหน่าย 1,517,682 คนั ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คนั ในปี 2562 ซึ่ง
เป็นผลมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิน้ปีผูผ้ลิตรายใหญ่คาดการณว์่าในปี 2564 ตลาดรวม
รถจักรยานยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,530,000  - 1,540,000 คัน เพิ่มขึน้ 0.8 – 1.5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
อาจจะมีการปรบัลดประมาณการยอดจ าหน่ายลง เนื่องจากไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 
2564 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์436,215 คนั เพิ่มขึน้ 1.2% จาก 431,004 คนั ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
ที่ดี 
 ในปี 2563 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตร์ายเดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต ่ากว่าในช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ยกเวน้เดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์124,026 คนั สงูกว่าในช่วงเดียวกันของปี 
2562 ท่ีมีจ านวน 113,672 คนั ส าหรบัในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีนาคม ท่ีมียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์
170,020 คนั สงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2563 ที่มีจ านวน 146,856 คนั    
 ส าหรบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในปี 2563 มีจ านวน 397,616 คนั ลดลง 11.2% 
จาก 447,644 คนั ในปี 2562 ซึ่งใกลเ้คียงกบัตลาดรวมรถจกัรยานยนตท์ี่ลดลง 11.7% ส าหรบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์น
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี 
2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจกัรยานยนตท์ี่เพิ่มขึน้ 1.2% ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิาณฑล
ยงัคงมีตวัเลขที่หดตวัอยู่เล็กนอ้ย   

ส าหรบัโครงสรา้งผลิตภัณฑร์ถจกัรยานยนตใ์นปี 2563 รถครอบครวัมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ 
Scooter มีสดัส่วน 41% เพิ่มขึน้จาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้แต่ 125 CC ขึน้ไป 
หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดัส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผูบ้รโิภคจึงเลือก
ซือ้รถรุน่ที่มีราคาไม่สงูและประหยดัน า้มนักว่า 

ตลาดรถยนต์    

ตลาดรวมรถยนตปี์ 2563 มียอดจ าหน่าย 792,110 คนั ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คนั ในปี 2562 และผูผ้ลิตราย
ใหญ่คาดการณว์่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 750,000-900,000 คนั ลดลง 5.3% จนถึง 
เพิ่มขึน้ 13.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรบัลดประมาณการยอดจ าหน่ายลง เนื่องจากไดม้ีการแพร่ระบาดของโรคใน
รอบที่ 3 ส าหรบัใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจ าหน่ายรถยนต ์114,168 คนั ลดลง 18.4% จาก 139,959 คนั ใน 2 เดือน
แรกของปี 2563 
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 ในปี 2563 มียอดจ าหน่ายรถยนตร์ายเดือนต ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเวน้เดือนกันยายน และ
เดือนธันวาคม ส าหรบัในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจ าหน่ายรายเดือนที่ต  ่ากว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2563 ทัง้ 2 เดือน 

ในปี 2563 บรษิัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 75 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทั่วประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา มีสาขา
รวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มสีาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหวา่งการด าเนินการขอเปิดเพิ่ม
อีกจ านวน 3 สาขา รวมทัง้สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา 

ฐานะทางการเงิน 

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ช่าซือ้ 
 ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 7,357.0 ลา้นบาท เป็นลูกหนีเ้ช่าซือ้สุทธิมูลค่า 4,591.0 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 
62.4% ของมูลค่าสินทรยัพร์วม ลดลง 38.3%  จาก 7,439.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนตล์ดลง 
11.7% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตดัหนีส้ญูของบริษัท โดยแบ่งสดัส่วนเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถจักรยานยนต ์4,055.0 ลา้นบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็นลูกหนีใ้นประเทศ 2,993.0 ลา้นบาท หรือ 73.8% และลูกหนี ้
ต่างประเทศ 1,062.0 ลา้นบาท หรือ 26.2% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์214.4 ลา้นบาท หรือ 4.7% ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 297.7.0 ลา้น
บาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ลา้นบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จ านวน 2,213.0 ลา้น
บาท เป็นจ านวนมากที่สุดตัง้แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อไดใ้นทันที ที่มี
โอกาศ หรือสภาวะเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั แต่มีขอ้เสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ท าให้
ผลตอบแทนลดลงในระยะสัน้ 

 การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ละคุณภาพลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัส่วนลกูหนีข้องกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจ านวน 2,993.0 

ลา้นบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งตัดหนีสู้ญ และเขม้งวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกบัเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตจ์ะท า
สญัญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปีลกูหนีเ้ดิมประมาณ 50% ก็จะครบก าหนดสญัญาการผ่อนช าระ ส าหรบัคุณภาพลกูหนี ้
เช่าซือ้รถจกัรยานยนตท์ี่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 10.6% ซึ่งสงูกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจดัชัน้ลกูหนีต้ามมาตรฐานของ
บริษัทที่เขม้งวดและใชม้าโดยตลอด ไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบักิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้บริษัทผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี ้  ส าหรับลูกหนี ้เช่าซือ้
รถจกัรยานยนตใ์นต่างประเทศ ในปี 2563 มีลกูหนีเ้ช่าซือ้จ านวน 1,061.0 ลา้นบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ลา้นบาท ในปี 
2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบรษิทัหดตวัลง เนื่องจากเกิดสถานการณ ์COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทัง้
ในราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คณุภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานตท์ี่คา้งช าระ
เกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 3.6% ซึ่งยงัเป็นคุณภาพลูกหนีท้ี่ดี แต่ในต่างประเทศ บริษัทอยู่ภายใตก้ารก ากับของธนาคารแห่งชาติ
ของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบตัิตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรค COVID-19 ก าหนดใหผ่้อนปรนการจัดชั้นลูกหนีเ้สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ณ สิน้ไตรมาส 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผ่อนปรน ดงันัน้ยอดลกูหนีค้า้งช าระจึงมีสดัส่วนไม่สงูมากนกั แต่ในปี 2564 อาจมีการปรบัตวัสงูขึน้เล็กนอ้ย ซึ่งการเก็บค่างวด
รายเดือนยังเป็นไปไดด้ว้ยดี สรุปภาพรวมของลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตใ์นปี 2563 มีจ านวน 4,054.0 ลา้นบาท ลดลง 
41.6% จาก 6,940.0 ลา้นบาท ในปี 2562 คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตร์วมที่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% 
ดา้นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์ในปี 2563 มีจ านวน 214.0 ลา้นบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขนัเรื่องการตดัราคา ประกอบกับผลตอบแทนต ่า ไม่คุม้กับความเส่ียง จึงไม่เนน้การปล่อยสินเชื่อ
รถยนตใ์นช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนตท์ี่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 14.7% ส าหรบัคุณภาพลกูหนี ้
เช่าซือ้รวม ในปี 2563 มีลูกหนีค้า้งช าระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 9.2% เพิ่มขึน้จาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ไดใ้ช้
เกณฑจ์ดัชัน้ลกูหนีต้ามสภาวิชาชีพบญัชี 

 ความเพียงพอในการตัง้ส ารอง 
 ณ สิน้ปี 2563 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้ส ารองมีมูลค่า 5,153.0 ลา้นบาท บริษัทมีการส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใชม้าตรฐานบญัชี TFRS9 และ
หลงัจากที่ไดด้  าเนินการตามมาตรฐานบญัชี TFRS9 ตามจ านวนลกูหนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยู่
ที่ 562.0 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 10.9% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เมื่อเทียบกบัยอดลกูหนี ้
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ที่คา้งช าระเกิน 6 เดือน จ านวน 51.0 ลา้นบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 3 เดือน จ านวน 475.0 ลา้นบาท มีการ
ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 118.3% ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทตัง้ส ารองไวอ้ย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชมุใหท้ราบว่า ถึงแมว้่าในปัจจุบนับรษิัทยงัไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการ
แนวรว่มของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมขอ้มลูเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคัญกับเรื่องการต่อตา้น
ทจุรติคอรปัชั่น รวมถึงการรบัสินบน โดยบรษิัทมีนโยบายชดัเจนในเรื่องนี ้รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ใหเ้กิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีการทจุรติ รวมทัง้บรษิัทมีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไดส่้งค ารอ้งเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉอ้โกงในสาระท่ีส าคญั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพฒัน ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563  

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

น.ส.ปฐมา ไดก้ล่าวชีแ้จงงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

 รายได้ 
กลุ่มบรษิัทฐิติกรมีรายไดร้วม ในปี 2563 จ านวน 2,548.2 ลา้นบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ลา้นบาท ในปี 2562 

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รวม จ านวน 1,993.6 ลา้นบาท  ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์
1,977.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการเช่าซือ้รถยนต ์16.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหกู้ย้ืม/Nano, Micro Finance 13.3 ลา้นบาท 
รายและรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 541.3 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม ในปี 2563 จ านวน 2,178.2 ลา้นบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ลา้นบาท ในปี 2562 
โดยลดลงจากค่าใชจ้่ายหลกัคือค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 1,361.1 ลา้นบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ลา้น
บาท ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู เมื่อบรษิัทใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 จะใชค้  าว่าขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าลกูหนีท้างการคา้ จ านวน 771.7 ลา้นบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเรง่ตดัหนีส้ญู
มาโดยตลอด ดงันัน้เมื่อลกูหนีเ้ช่าซือ้ลดลง ปรมิาณการตดัหนีส้ญูจึงลดลงดว้ย  

ก าไรสุทธ ิ
 กลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2563 จ านวน 367.6 ลา้นบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ลา้นบาท ในปี 2562 หรือมีก าไร
ต่อหุน้เป็น 0.74 บาท/หุน้ ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุน้ ในปี 2562 โดยมีจ านวนหุน้รวม 500 ลา้นหุน้ 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตอ์ยู่ที่ 77.6% ลดลงจากปี 
2562 ซึ่งอยู่ที่ 79.2% ส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รถยนตอ์ยู่ที่ 0.6% เท่ากบัปี 2562 และรายไดอ้ื่นๆ อยู่ที่ 21.8% เพิ่มขึน้จาก
ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 20.2% 

สินทรัพย์หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรพัยร์วม 7,356.8 ลา้นบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ลา้นบาท ในปี 2562 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบญัชีลกูหนีร้วม 4,591.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์4,054.2 ลา้นบาท ลดลง 41.6% 
จาก 6,940.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์214.4 ลา้นบาท ลดลง 30.9% จาก จาก 310.2 ลา้นบาท ในปี 2562 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 297.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59.2% จาก 187.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ลกูหนีสิ้นเชื่อ Nana Finance 23.9 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จาก 0.6 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องมาจากมีการกระตุน้ยอดขายโดยเนน้การติดต่อลกูคา้
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เดิมที่มีประวตัิการช าระเงินที่ดี และลกูหนี ้Micro Finance 1.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 175.0% จาก 0.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ส่วน
หนีสิ้นรวม 2,000.5 ลา้นบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ลา้นบาท ในปี 2562 และในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 5,356.3 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 1.4% จาก 5,284.9 ลา้นบาท ในปี 2562 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลกูคา้ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม เริ่มตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลกูคา้เขา้รว่ม
โครงการเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลกั ดงันี ้

1. การหยดุพกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 
2. ลดยอดค่างวดที่ตอ้งผ่อนช าระลงใหอ้ยู่ในเกณฑข์ัน้ต ่าตามที่บรษิัทก าหนด 
3. ใหส่้วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอตัราปกติ ส าหรบัลกูหนีท้ี่ตอ้งการปิดยอดคงคา้งของบญัชีก่อนก าหนด 
4. ใหค้วามคุม้ครอง COVID-19 ส าหรบัลกูคา้ที่ยงัคงช าระค่างวดเต็มตามเดิม  
โดยการใหสิ้ทธ์ิการพกัช าระหนี ้ช าระหนีบ้างส่วนแก่ลกูคา้จะอิงตามประวตัิการช าระเดิม ซึ่งมีลกูคา้ช าระเต็มจ านวน  

สงูถึงรอ้ยละ 74.6 ของจ านวนที่คา้งช าระทัง้หมด  

 ส าหรบัรายละเอียดเก่ียวกบังบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์
และค าอธิบายฯ มีอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ตัง้แต่หนา้ 73 เป็นตน้ไป โดยงบการเงินดงักล่าว
ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 401,486,443 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  101,200 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ   0.03 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง            -ไม่มี-   
บตัรเสีย      -ไม่มี- 
 

วาระที ่4   พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

  น.ส.ปฐมา ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การจดัสรรก าไรประจ าปีตามขอ้บังคบั บริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย 50 ลา้นบาท ซึ่ง
ครบรอ้ยละ 10 ของจ านวนทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แลว้จึงไม่ตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้367.6 ลา้นบาท มี
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 3,890.9 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 
23 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเงินก าไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วนัปิด Record date วนัที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ จ านวน 500 ลา้นหุน้ รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 210.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 ส าหรบัก าไรส่วนที่เหลือ 
บรษิัทจะน าไปเป็นเงินก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรต่อไป 
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น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 210.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 
13 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 410,587,643 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที ่5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงขอ้บังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าดว้ยเรื่องของคณะกรรมการ ขอ้ที่ 18 
ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการที่
ออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มีรายชื่อดงันี ้

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 
ประธานกรรมการบรหิารควาเส่ียง / กรรมการบรหิาร 

4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

จากนัน้ น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดก้ล่าวเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทัง้ 4 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม หลงัจากที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มายงัที่ประชมุต่อไป 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ มีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 
ประธานกรรมการบรหิารควาเส่ียง / กรรมการบรหิาร 

4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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ประธานฯ ไดข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผูถื้อหุน้
ทกุรายทัง้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแลว้ และแจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
402,279,943 หุน้ 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมตัิใหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิัทตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

ล าดบั ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธานกรรมการ 

บรหิาร / 
รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการสายบญัชี 
และการเงิน (CFO) 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรการ / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ / 
ประธานกรรมการ 
บรหิารความเส่ียง / 
กรรมการบรหิาร / 
เลขานกุารบรษิัท 

398,532,943 
เสียง 

(99.07%) 

3,747,000  
เสียง 

(0.93%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

4 นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

 ดงันัน้ กรรมการบรษิัทฯ จะประกอบดว้ย 
1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
3. นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกียรติคณุ ชาติประเสรฐิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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5. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6. นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
9. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 
10. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / เลขานกุารบรษิัท / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

11. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท 

วาระที ่6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564                                                                                                                                                       

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่าส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมให้อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรกึษา
กรรมการจากภายนอก ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2563 และ
เพิ่มเติมใหม้ีการจดัประชุมกนัเองของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบีย้ประชมุครัง้
ละ 10,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชดุย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรกึษากรรมการจากภายนอก ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมใหม้ีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร (Non Executive 
Director) โดยจะมีการจ่ายเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 402,279,943 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุ  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
บตัรเสีย  -ไม่ม-ี         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ  ไดใ้ห้  น.ส.กาญจนาพัฒน์  เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพัฒน ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัปี 2564 ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบ
บญัชี ทุกรอบระยะเวลาบญัชี 7 ปี ซึ่ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่ง
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เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงครบวาระที่จะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อขออนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 3 ท่าน ดงันี.้-  

1. นายเมธี รตันศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3425    หรือ 
2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 
3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  6947    

จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบบญัชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563 

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 6947 จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 402,279,943 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย        -ไม่มี-   คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่มี- 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) 
บริษัทไมดครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายทวีศกัดิ์ เจรญิศกัดิ์โยธิน ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายทวีศกัดิ์  แจง้รายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี.้- 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563  มีมติอนุมตัิการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด (รอ้ยละ 100) 
ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซใ์นสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา (“บริษัท
ผูข้ายหุน้”) นัน้ 

เพื่อให้การด าเนินการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปดว้ยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา จึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเขา้ซือ้หุน้ของ
บริษัทผูข้ายหุน้ดังกล่าว โดยอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ถึงจ านวนทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอ  านาจในการควบคุมบริษัทได ้โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจพิจารณา
ก าหนดจ านวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้หุน้เพิ่มเติม ทั้งนีต้อ้งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ได้
อนมุตัิไว ้
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ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทยีบกับ TK ณ ธันวาคม 2563 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้หุ้นใน Myanmar Finance 
International Limited (“MFIL”) บรษิัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าส าหรบัในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี อนมุตัิใหเ้ปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเขา้ซือ้หุน้
ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บรษิัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ใหบ้รษิัทฯ 
เขา้ซือ้หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ถึงจ านวนทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทผูข้ายหุน้ เพื่อใหม้ี
อ  านาจในการควบคุมบริษัทได ้โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดจ านวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ 
รวมถึงการซือ้หุน้เพิ่มเติม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 398,467,643 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  99.05  ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย     3,812,300 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ    0.95  ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
งดออกเสียง  -ไม่มี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
บตัรเสีย  -ไม่มี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุได ้ 

 นายนิธิภมูิ ดรุงคว์ฒันา ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. หนีส้ญูของบรษิัทในปี 2563 อยู่ในระดบัต ่าเนื่องจากสาเหตใุด และทิศทางของหนีส้ญูในปี 2564 จะคงอยู่ที่ 
600-700 ลา้นบาท เช่นเดียวกนักบัปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

 คุณประพล ชีแ้จงว่า การตัดหนีสู้ญในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมี
นโยบายเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณโ์รคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนัน้ไดต้ดัหนีส้ญูตามเกณฑป์กติ 
ไม่ไดใ้ชเ้กณฑข์องสภาวิชาชีพบญัชี ส่วนในราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการ
ตดัหนีส้ญูเพิ่มในปีนี ้เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใตก้ารก ากับของ
ธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ก าหนดใหผ่้อนปรนการจดัชัน้ลกูหนีเ้สมือนคงสถานภาพลกูหนี ้ณ สิน้ไตรมาส 
1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปรมิาณลกูหนีท้ี่ลดลง ดงันัน้การตดัหนีส้ญูน่าจะไม่สงูเท่ากบัปี 2563 และคณุภาพลกูหนีโ้ดยรวม
ก่อนการแพรร่ะบาด ในรอบท่ี 3 การเก็บค่างวดดีขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   

2. ความคืบหนา้ในการพิจารณาบรหิารเงินสดส่วนเกินของบรษิัทเป็นอย่างไร หากยงัไม่มีแผนการใชเ้งินในระยะสัน้  
ขอใหพ้ิจารณาเรื่องการซือ้หุน้คืน 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบรษิัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง 
และยงัคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถน าไปใชไ้ด ้ประกอบกับ TRIS Rating ยงัคงจดัอนัดบัเครดิตใหบ้ริษัทอยู่ในระดับ 
A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวจะเป็นปัจจัยบวกใหบ้ริษัทกลบัมาเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่หากในปีนีปั้ญหายงัไม่คล่ีคลาย 
ทางบรษิัทสามารถซือ้กิจการของบรษิัทอื่น ซึ่งอาจประสบปัญหาดา้นสภาพคล่อง ในส่วนของการรบัซือ้หุน้คืนนัน้ทางบรษิัทจะ
รบัไวพ้ิจารณา 

3. จากตวัเลขทางอตุสาหกรรม ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลบัมาเติบโตสงูสดุในรอบ 
หลายปี ทางบรษิัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบา้ง 
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 คุณประพล ชีแ้จงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลกูหนีเ้ช่าซือ้ ที่หดตัวลง 
น่าจะกลบัมาปล่อยสินเชื่อไดต้ามปกติและฟ้ืนตวัขึน้ แต่ขณะนีไ้ม่สามารถคาดการณไ์ด ้ประกอบกับในปัจจุบนัมีการแพรเ่ชือ้
ค่อนขา้งมาก ถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการ Lock down แต่การซือ้/ขาย ก็หดตวัลงและคงตอ้งมีการประเมินกันใหม่ว่าทิศทางในปีนี ้
จะเป็นไปอย่างไร แต่หากเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั ทางบรษิัทก็สามารถกลบัมาเติบโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

4. บรษิัทมีความคิดเห็นอย่างไรกบัสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจบุนันี ้
มีคู่แข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดขายฝาก เริ่มเขา้มาท าธุรกิจแข่งกบับรษิัท 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ส าหรบัในประเทศไทย ทางบรษิัทมีการคดักรองลกูคา้อย่างเขม้งวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอปุสรรค
หลายอย่างที่อาจเกิดขึน้กับลกูคา้ เช่น หนีค้รวัเรือน (ซึ่งในปัจจุบนัมียอดสงูเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึน้สงู
กว่า 90% อย่างแน่นอน) ภยัแลง้ สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลใหภ้าคการส่งออกเกิดปัญหา 
ประกอบกบัการเกิดโรค COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ดงันัน้ในประเทศไทย บรษิัทคงจะตอ้งรอดจูงัหวะ  

ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ไดม้ีสิทธิพิเศษทางดา้นการ
ส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะลอตัวไปบ้าง โดยภาพรวม
คุณภาพลกูหนีใ้นราชอาณาจักรกัมพูชา ยงัคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนีค้รวัเรือนค่อนขา้งต ่า และรถจกัรยานยนต์
เป็นปัจจยัในการคมนาคมที่ส าคญัของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยาวบรษิัทยงัคงเติบโตไดใ้นราชอาณาจกัรกมัพูชา และ
ในระยะสัน้นีบ้รษิัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง  

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว บรษิัทยงัคงเติบโตไดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง 

 นายสรุชยั ประเจิดชยัวงศ ์ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ใหบ้รษิัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็นนายหนา้ในการขายประกนั ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ใหก้บับรษิัท  
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และในปัจจบุนับรษิัทคู่แข่งก็ก าลงัด าเนินการอยู่ 

 คุณประพล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทไดม้ีการแจกประกันภยัใหก้ับลูกคา้ และยงัมีการแนะน าให้
ลกูคา้ท าประกนัวินาศภยั ซึ่งธุรกิจดา้นการประกนัภยัก าลงัอยู่ในแผนงานของบรษิัท และอยู่ระหว่างการเรง่ด าเนินการ 

  นายนิวฒัน ์พรชยัวรกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะรว่มประชมุ สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. จากสถานการณใ์นสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาซึ่งเห็นไดว้า่มีความรุนแรง ทางบรษิัทสามารถด าเนินธุรกิจได ้
ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะด าเนินการเขา้ซือ้หุน้ของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสรจ็สิน้ประมาณช่วงใด มีความเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะพิจารณาไม่เขา้ซือ้หุน้ 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า จากที่ไดร้บัรายงานจากพนกังานที่กลบัมาจากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณไ์ม่
ปกติอย่างมาก ส าหรบัเรื่องที่ปีนีจ้ะเขา้ซือ้กิจการไดห้รือไม่ คงยงัไม่สามารถตอบได ้เนื่องจากในการประชุมครัง้นีท้ี่ตอ้งขอมติ
จากผูถื้อหุน้ คือในครัง้แรกมีการขอซือ้หุน้ 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรฐัประหาร การอนมุตัิใหซ้ือ้หุน้ 100% ค่อนขา้งยุ่งยาก จึง
ขอเปล่ียนเป็นการเขา้ซือ้ 75% เป็นอย่างนอ้ย และเพื่อความสะดวกในการบรหิารงานของบรษิัท ทางบริษัทยงัมีความตอ้งการ
เขา้ซือ้ 100% ซึ่งยงัไม่สามารถสรุปไดว้่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 นีห้รือไม่ ตอ้งดสูถานการณใ์นเมียนมาเป็นหลกั 
แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสญัญาใหก้ับผูข้าย แต่อย่างไรก็ตามคงตอ้งดูตามสถานการณ ์ราคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภยัของพนกังาน หากไม่สามารถเขา้ด าเนินการบรหิารได ้คงจะตอ้งมีการน ากลบัมาเพื่อพิจารณาอีกครัง้ 

 คณุปฐมา กล่าวเสรมิว่า ก่อนหนา้นีใ้นปี 2562 ทางบรษิัทมีความสนใจที่จะเขา้ซือ้หุน้ของกิจการ MFIL และไดน้ ามา
ขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2563 หลงัจากนัน้ไดเ้กิดสถานการณ ์COVID-19 ทางบรษิัทจึงไดต้ิดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ ์COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตกุารณร์ฐัประหาร ในขณะนี ้
ทางบริษัทจึงยงัไม่สามารถตอบได ้และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนีต้อ้งล่าชา้ออกไป ทางบริษัทจึงตอ้งหาแนว
ทางการเพิ่มรายไดอ้ื่นๆ เพื่อน ามาทดแทนได ้

 



  

                   บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)  
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2. ปัจจบุนับรษิัทยงัไม่เรง่ด าเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสญัญาณอะไรท่ีสามารถท าใหก้ลบัมาเดินหนา้ใหม่อีกครัง้ 

 คณุปฐมา ชีแ้จงว่า บรษิัทมีนโยบายท าการตลาด เพื่อใหไ้ดล้กูคา้ที่ประสงคจ์ะท าสญัญาเช่าซือ้กับบริษัท และน ามา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่ 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะตอ้งดูตามสถานการณ ์และเมื่อคู่แข่งเริ่มถอย บริษัทก็พรอ้มที่จะกลบัมารุก
ตลาดต่อไป 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนใหก้ับประชาชนครบ 100 ลา้นโดส หรือประมาณ 70% 
ของประชากร น่าจะเป็นสัญญาณแรกที่ดีที่สุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ดีขึน้หากยังฉีดวัคซีนให้ประชาชนไม่ครบตาม
เป้าหมาย 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามคี  าถามหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
            

 
 

______________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
น.ส. เกษรา เชยีรแกว้  ผูบ้นัทึกการประชมุ 
นายวีระชยั เลิศลกัษณป์รีชา / นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร  ผูต้รวจทาน   

 



     
ค ำช้ีแจงเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น        

  
   
 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ            
(ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2550 ไดก้ าหนดรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้     
3 แบบ คือ    
 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป  ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตั้งให้คสัโตเด้ียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น                   
 
 
ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คสัโตเด้ียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุ้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ส าหรับผู ้
ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  เพื่อมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
โดยขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมาแสดง พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ เพื่อลงทะเบียนเขา้ประชุม
ในวนัประชุมดว้ย 

 
 
 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

                       ……………………………   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
         
                     เขียนท่ี.………………………...……….……………………………. 
                     วนัท่ี………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 (1) ขา้พเจา้…….………………………………………………………………………..สญัชาติ………………………….
อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………..ต าบล/แขวง……………………….…………………………….
อ าเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………….. ………… 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท                           ฐิติกร                              จ ากดั (มหาชน)    
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง ดงันี  ้
       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง 
       หุน้บรุิมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................. เสียง   
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขท่ี..................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ต  าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขท่ี...................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ต  าบล/แขวง............................................. 
อ าเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั... ......................................... รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื  

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยู่บา้นเลขท่ี..................................... 
................................................................................ ถนน.........................................  ต  าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ในวนัจันทร ์ท่ี  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนน
รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

     ลงชื่อ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  

 
      ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชื่อ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
 



หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .  
(แบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอ ียดชัดเจนตายตัว) 

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

                     เขียนที.………………………...……….……………………………. 
                     วนัที………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 ( )ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..
อยู่บา้นเลขที………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….
อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
 

 ( ) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                           ฐิติกร                               จาํกดั (มหาชน)    
 โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง ดงันี 
       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
       หุน้บรุมิสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
 

 ( ) ขอมอบฉนัทะให ้
      (1) …………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที...................................... 

............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที...................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

      (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขที..................................... 
................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   
คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชนั 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที 69 ถนน
รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทอีืนดว้ย 
 
 ( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

                 วาระท  ี   เร ือง ร ับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงาน  
                                       ประจาํปี  
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 



หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 
                               วาระท  ี   เรอืง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหร ับรอบบัญชีสินสุด  ธ ันวาคม  
               ซึงผ่านการตรวจสอบร ับรองจากผู้สอบบัญชรี ับอนุญาตแล้ว 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
           
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท  ี   เร ือง พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ และเลอืกตังกรรมการใหม่  
              ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ  ปี 

.  พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
           แตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
        แตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

                       . ชือกรรมการ        นางเสาวนีย ์กมลบตุร 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายรกัสนิท พรประภา 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายประพล พรประภา 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
                5.2 พจิารณาเลือกตังกรรมการใหม่  ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่ง   
                  กรรมการอ ิสระครบ  ปี 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

       . ชือกรรมการ        นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

      
                วาระท  ี   เร ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 



หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

                วาระท  ี   เร ือง พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
วาระท  ี   เร ือง พจิารณาเรอืงอนืๆ  (ถ้ามี) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
                              เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
( ) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรอืเพิมเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงชือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  

 
      ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .   
                               
 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท                            ฐิติกร                                จาํกดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชนั 5 
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที  ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืนดว้ย  

  
 
                 วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

   วาระที............................. เรอืง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

     วาระที............................. เรอืง เลอืกตงักรรมการ (ตอ่) 
                       ชือกรรมการ ..................................................................................................        
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ.................................................................................................... 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ.................................................................................................. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                       ชือกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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หนา้ 1 ของจาํนวน 6 หนา้ 

 
                                                   แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                    
(แบบทใีช ้เฉพาะกรณีผู้ถอืห ุน้เป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดยีน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุน้ 
                         ………………………………                   
                     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

                     เขียนที.………………………...……….……………………………. 
                     วนัที………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..……….. 
 

 ( )ขา้พเจา้…….……………………………………………………………………..สญัชาติ……………………………..
อยู่บา้นเลขที………………ถนน……………………………………..ตาํบล/แขวง……………………….…………………………….
อาํเภอ/เขต………………………..………………จงัหวดั……………………………..……… รหสัไปรษณีย…์………… ………… 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ....................................................................................... 
ซงึเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท                                  ฐิติกร                                       จาํกดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง ดงันี 
       หุน้สามญั............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
       หุน้บรุมิสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. เสยีง 
 ( ) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1) …………………………………………………………..อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที..................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (2)…………………………………………………………...อาย ุ...............ปี อยู่บา้นเลขที...................................... 
............................................................................... ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์................................  หรอื 

       (3)……………………………………………………….…. อาย ุ............... ปี อยูบ่า้นเลขที..................................... 
................................................................................ ถนน......................................... ตาํบล/แขวง............................................ 
อาํเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์..........................................   
คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชนั 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที 69 ถนน
รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทอีืนดว้ย 
 ( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                หุน้สามญั ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสยีง 
                หุน้บรุมิสิทธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้............................. เสยีง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด ............................................ เสยีง 
 
 ( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
                               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 



หนา้ 2 ของจาํนวน 6 หนา้ 

 
                วาระท  ี   เร ือง ร ับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงาน 
                                      ประจาํปี 2564 
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

                เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
           

               วาระท  ี   เร ือง พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน  สาํหร ับรอบบัญชีสินสุด  ธ ันวาคม 2564 
                ซึงผ่านการตรวจสอบร ับรองจากผู้สอบบัญชรี ับอนุญาตแล้ว 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
             
                 วาระท  ี   เร ือง พจิารณาอนุมัตจิ ัดสรรกาํไรประจาํปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

วาระท  ี   เร ือง พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระและเลือกตังกรรมการใหม่  
ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอ ิสระ ครบ  ปี 

.  พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
           แตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
         แตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

                       . ชือกรรมการ        นางเสาวนีย ์กมลบตุร 
               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายรกัสนิท พรประภา 
               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       . ชือกรรมการ         นายประพล พรประภา 
               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 

        
5.2 พจิารณากรรมการใหม  ่  ทา่นแทนกรรมการอ ิสระ ทคีรบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
      กรรมการอสิระ ครบ  ปี 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       . ชือกรรมการ        นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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                วาระท  ี6  เร ือง พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

               เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
         
                วาระท  ี  เร ือง พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี                                                              
                                             เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 
         วาระท  ี   เร ือง พจิารณาเรอืงอนืๆ  (ถ้ามี) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

                             เห็นดว้ย...................เสยีง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
( ) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรอืเพิมเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

     ลงชือ ………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
      ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 
      ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
 

ลงชือ ………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                  (……………….……………………..)  
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หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใชใ้นเฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัให ้
คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านนั 

2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชมุมากกวา่ทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                               
 การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัท                            ฐิติกร                                จ ากดั (มหาชน) 
                     

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร ์ท่ี  25 เมษายน  2565  เวลา  14.00 น. ณ. หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   

  
 
                 วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

 วาระที.่............................ เรื่อง .......................................................................................   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

              เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
 

   วาระที.่............................ เรื่อง ................................................................................... ....   
                (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง
  

 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
     วาระที.่............................ เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

                       ชื่อกรรมการ ..................................................................................................         
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ....................................................................................................  
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                          
                      ชื่อกรรมการ..................................................................................................  
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         
                      ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
              เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง

                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง                         
                       ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………. 
               เห็นดว้ย...................เสียง ไม่เห็นดว้ย...............เสียง        งดออกเสียง………………. เสียง 
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1. ชื่อ - นามสกุล                       นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ                                                 68 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                              ปริญญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัทิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
              ปริญญาตรี รฐัศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบริหารรฐักิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 69 ปี 2006 

                   หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 8 ปี 2009 
           หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 23 ปี 2010 
           หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 1 ปี 2010 
           หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 17 ปี 2014 
           หลกัสตูร Boards that make a difference (BMD) รุน่ 9 ปี 2019 
           หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 15 ปี 2020 
           วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.2548) 
           หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 7 
           Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)์ 
           The Management Development Program (Wharton School) 
           Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา          ไม่ม ี
ประสบการณ ์  
บริษัทจดทะเบียน            2564-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

          2563- ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)    

          ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                 และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ม.ค. 2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

          2560-2562  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
          2556-2560  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
            2552- 2556  ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
            2551-2552  กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปัจจบุนั  กรรมการสภาวิทยาลยัเซาธอ์ีสทบ์างกอก 
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2560-2563 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงินและการบญัชี ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

             2557-2562  ท่ีปรกึษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั  
      สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
             2557-2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในกรรมการสภา สถาบนัรชัตภ์าคย์ 
             2557-2560  กรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
             2552-2555  รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นรายได้ 
             2550-2551  ท่ีปรกึษาดา้นประสิทธิภาพ (ระดบั 10) กรมสรรพากร 
             2547-2550  รองอธิบดี กรมสรรพากร 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                            23 กมุภาพนัธ ์2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 4 1).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
2).กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอา้เล็ท จ ากัด 
(มหาชน) 
3).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
4).กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้และ เขา้รว่ม 
                                                           ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
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2.ชื่อ                                      นายรักสนิท พรประภา 
ต าแหน่งปัจจบุนั            กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
อาย ุ                                                 75 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                              ปริญญาตรีบญัชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ              หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 67 / 2550 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่มี 
ประสบการณ ์
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน)    
             ปี 2546-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน)     
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2530-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอสพีเอสย ูจ ากดั (มหาชน) 

          ปี 2522-ปัจจบุนั     กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 
          ปี 2522-2553    กรรมการ บริษัท สินพล จ ากดั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา            บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เห็นว่า 

นายรกัสนิท พรประภา มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 9,450,000 หุน้   คิดเป็น 1.89 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           6 มิถนุายน 2546 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                   19 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายรกัสนิท พรประภา -ไม่มี- - 2 -ไม่มี- 
 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
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3. ชื่อ                                       นายประพล พรประภา 
ต าแหน่งปัจจุบนั             กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 
อาย ุ                                                 48 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ท่ี 3/2558  
                   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 7, สถาบนัวิทยาการการคา้ 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 2 (วพน. 2) 
    สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
             หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP รุน่ท่ี 54 / 2549 
         สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
             หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุน่ท่ี 1/2551 
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         -ไม่ม-ี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

          ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ           ปี 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร ์จ ากดั 

          ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 
          ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทนัใจ จ ากดั 
          ปี 2557-ปัจจบุนั กรรมการ Suosdey Finance PLC 
          ปี 2557-ปัจจบุนั กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd 
          ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด 

             ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โตโยตา้ปทมุธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั 
          ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เล็กซซ์สั กรุงเทพ จ ากดั 

             ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ,รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซ.ีวี.เอ. จ ากัด 
                ปี 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชยภาค จ ากดั 

             ปี 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท ์เซอรวิ์สเซส จ ากดั  
          ปี 2540-2544 นกัวิเคราะห ์เจ.พี.มอรแ์กน 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา            บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแลว้ เห็นว่า 

นายประพล พรประภา มีคณุสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

การถือหุน้ในบริษัท                            จ านวน 25,566,667 หุน้   คิดเป็น 5.11%ของหุน้ท่ีมีสิทธิ์ออกเสียงทัง้หมด 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             6 มิถนุายน 2546 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                   19 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายประพล พรประภา -ไม่มี- - 10 -ไม่มี- 

 
การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้                                                            
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดขึน้ 
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

(นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูท่ี้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ 
3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้

คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี 
ก่อนไดร้บัแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมลูค่ารายการตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริิษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนได้รบัแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้น
บาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย ทัง้ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดร้บัแต่งตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.1   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากบั ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือหุน้ในบริษัท คือ 
กรรมการอิสระของบริษัทตอ้งถือหุน้ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผูท่ี้จะเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระมี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชื่อกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

การถือหุน้ในบริษัท 
- จ านวนหุน้ 
-  สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ไม่มี 
 
 

เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัท/ 
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ี
ปรกึษาทางกฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/
สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยให้
ระบขุนาดของรายการดว้ย 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่มี 
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(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระท่ีครบ 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี 

 
1.ชื่อ                                       นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย  
อาย ุ                                                 57 ปี 
คณุวฒุิการศกึษา                               ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร,์  

มหาวิทยาลยัรงัสิต 
             ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบณัฑิต เอกหนงัสือพิมพ,์  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูร วิทยาการผูน้  าไทย-จีน รุน่ท่ี 1 (วทจ.1) 
             หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 3 
             หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรบันกับริหาร 

ระดบัสงู รุน่ท่ี 16 (ปปร.16) 
             หลกัสตูร Advanced Retail Management รุน่ท่ี 12 
             หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัชัน้สงู รุน่ท่ี 2 (วปส.) 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์TEPCoT2 
             หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 7 
ประวตัิการท างาน        

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจบุนั 

2563-2564 
2562-2563 
2561-2562 
2559–2561 

 
2554–2555 
2556–2559 

 
 

2549–2556 
2549–2556 

 
2528-2549 

 
 
 
 
 

  

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
Vice President-NEWS  
บรรณาธิการอ านวยการ 
บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ  
(Deputy Chief Operating Officer) 
บรรณาธิการผูก้่อตัง้ หนงัสือพิมพ ์M2F 
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสตฯ์ 
 
 
บรรณาธิการ, หนงัสือพิมพโ์พสตท์เูดย ์
รองกรรมการ ผูจ้ดัการ 
 
นกัข่าวหวัหนา้ข่าว ผูบ้ริหารหนงัสือพิมพฉ์บบั
ต่าง ๆ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีอีซี-มลัติมีเดีย จ ากดั 
Business Today 
บริษัท บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
หนงัสือพิมพโ์พสตท์เูดย ์และหนงัสือพิมพ ์
M2F  
บริษัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสตนิ์วส ์ผูร้ว่มผลิตข่าวสถานี
วิทยุโทรทศันแ์ห่งประเทศไทยช่อง 11 
 
 
มลูนิธินกัศึกษาสถาบนัพระปกเกลา้เพื่อ
สงัคม 
มลูนิธิพทุธสมนุไพรไทยเพื่อแผ่นดินไทย 
 
 



2 

(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที ่5.2   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระท่ีครบ 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี 

 

     ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
 คณะกรรมการอ านวยการ 

 
ท่ีปรกึษาผูอ้  านวยการ 

สถาบนัผูน้  าไทย-จีน มหาวิทยาลยัหวั
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คลินิกแพทยแ์ผนจีนหวัเฉียวฯ 

 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้      กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้ เห็นว่า 

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย มีคุณสมบตัิ และมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์น 
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ของบริษัท 

การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    - 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
ผูที้ไดร้บัเสนอชื่อเป็น 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 1 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชมุ                              - 
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1.ชื่อ                                           นายอภชิาติ เกษมกุลศิริ 
ประเภทกรรมการ                 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                                                                  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
อาย ุ                                                     55 ปี 
ท่ีอยู่                   2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
สญัชาติ                                                ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                                   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  ์

                แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
              บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

หลกัสตูรการอบรม                หลกัสตูร Director Certification Program – DCP รุน่ท่ี 73 / 2547  
                   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
ประสบการณ ์    
บริษัทจดทะเบียน   ปี 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสงูดา้นการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2547-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ  ปี 2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
        บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ากดั 
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรวิ์ส จ ากัด 
ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จ ากดั 

    ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

    ปี 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีส  าอาง ซพัพลายเออร ์จ ากดั 
  อดีต  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย Treasury  

and Banking Operations Group  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

    อดีต  กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  จ ากดั 
อดีต  กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์สินเอเซีย จ ากัด 
อดีต  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน  

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 
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การถือหุน้ในบริษัท                            -ไม่ม-ี 
วนัแต่งตัง้ครัง้แรก                             25 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 2 1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท 
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

8 -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชมุ            ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้, เขา้ร่วม  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
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2. ชื่อ - นามสกุล                       นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ                                                 64 ปี 
ท่ีอยู่                                                 10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

          กรุงเทพมหานคร 10400 
สญัชาติ                                            ไทย 
คณุวฒุิการศกึษา                              ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั (รุน่ 50) 
                                              รฐัศาสตรบณัฑิต (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
                                                     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (รุน่ 31) 
                                              M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย                                                  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ           หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผูน้  าวิสยัทศันแ์ละคณุธรรม (นบส.) รุน่ 73 สถาบนัพฒันา  

                         ขา้ราชการพลเรือน ส านัก ก.พ. ประจ าปี 2554 
                 หลกัสตูร วปอ. รุน่ 54 พ.ศ. 2554-2555 
                 หลกัสตูรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ 17 พ.ศ. 2555-2556 
                 หลกัสตูรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 พ.ศ. 2556-2557 

หลกัสตูรการอบรมในปีท่ีผ่านมา         ไม่ม ี
ประวตัิการท างาน           
บริษัทจดทะเบียน            ปี 2564-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ฐิติกร  จ ากดั (มหาชน)              
บริษัทจ ากดัและองคก์รอื่นๆ          ม.ีค. 2564- ปัจจุบนั ผูบ้งัคบัการวชิราวธุวิทยาลยั 

         ก.พ. 2564- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
 เม.ย. 2563- ปัจจบุนั นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
 พ.ย. 2562- ปัจจบุนั อาจารยท่ี์ปรกึษา โครงการนกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ ส  านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
                   มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในคณะกรรมการบริหารกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง 
       ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64 อนกุรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณร์ะหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วฒุิสภา 
           พ.ศ. 2526  นายเวร (ชัน้ 1) (เจา้หนา้ท่ีการทตู 3) 

 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                  พ.ศ. 2529  เจา้หนา้ท่ีการทตู 4 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                   พ.ศ. 2532  เจา้หนา้ท่ีการทตู 5 กองเอเชียตะวนัออก กรมการเมือง 
                   พ.ศ. 2532  เจา้หนา้ท่ีการทตู 5 สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองกวางโจว 
                  พ.ศ. 2534  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 สถานกงสลุใหญ่ ณ เมืองกวางโจว 
                   พ.ศ. 2536  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมอาเซียน 
                                                     พ.ศ. 2537  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมเศรษฐกิจ 
                   พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 ส  านกังานเลขานกุารรฐัมนตรี 
                                     พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 กรมเศรษฐกิจ 
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   พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 6 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง  
ส านกังานปลดักระทรวง 

 พ.ศ. 2538  เจา้หนา้ท่ีการทตู 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง  
ส านกังานปลดักระทรวง 

            พ.ศ. 2543  อคัรราชทตูท่ีปรกึษา (เจา้หนา้ท่ีการทตู 8) สถานเอกอคัรราชทตู  
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์

            ธ.ค. 2546  รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมสารนิเทศ 
           มี.ค. 2550  กงสลุใหญ่ (เจา้หนา้ท่ีการทตู 9) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย ์
           ธ.ค. 2551  กงสลุใหญ่ (นกับริหารการทตู ระดบัตน้) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
            ม.ค. 2554  อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 
           ธ.ค. 2554  รองปลดักระทรวงต่างประเทศ 
            มี.ค. 2558  เอกอคัรราชทตู ณ กรุงสตอกโฮลม์ 
           มี.ค. 2561  เอกอคัรราชทตู ณ กรุงเวียงจนัทน ์

2547 – 2550  กรรมการ คณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
          2547 – 2550  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจดัประชมุนานาชาติ (สสปน.) 
         2555 – 2558  กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ 
         2555 – 2558  กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพระปกเกลา้ 
           2556 – 2557  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
          2556 – 2558  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อะมานะฮ ์ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
          2557 – 2558  กรรมการ สภามหาวิทยาลยันานาชาติเอเชียแปซิฟิก 
         2557 – 2559  กรรมการอ านวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสบูแห่งประเทศไทย 
          2561 – 2562  ท่ีปรกึษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 
          ต.ค.2562 – มี.ค. 2563 กรรมการสรรหากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562 
การถือหุน้ในบริษัท                           -ไม่มี- 
วนัท่ีแต่งตัง้ครัง้แรก                           1 มีนาคม 2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอื่น 

 
กรรมการอิสระ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
กิจการอื่น 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 
จ านวน 

 
ประเภทกรรมการ 

นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ -ไม่มี- - 4 -ไม่มี- 
 
การเขา้ร่วมประชมุ           ในรอบ ปี 2564 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้, เขา้รว่ม 
             ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระ          -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ- (ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
การประชมุครัง้นี ้
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หลักฐานแสดงสทิธกิารเข้าร่วมประชุม         
 

 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก้่อนเขา้รว่มประชมุ (แลว้แต่กรณี)  

• ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย  
         1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา   

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  
-  หนงัสือเชิญประชมุ 
-  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 
-  หนงัสือมอบฉนัทะที่ทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
-  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะและ 
   ผูร้บัมอบฉนัทะที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

        2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 
1. กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 
-  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
-  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชยท่ี์รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทน   
   นิติบคุคล 

 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
                              -  หนงัสือมอบฉนัทะที่ทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
                              -  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทน 

   นิติบคุคล และผูร้บัมอบฉนัทะที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
                              -  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพานิชย ์ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

• ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศ 
       1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  
-  หนงัสือเชิญประชมุ 
-  หนงัสือเดินทาง  

2. กรณีการมอบฉนัทะ 
-  หนงัสือมอบฉนัทะที่ทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
-  ส  าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะและ ผูร้บัมอบฉนัทะที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

       2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 
1. กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

-  หนงัสือเชิญประชมุ 
-  ส  าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
-  หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีชื่อ  
   ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
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 2.     กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
                            -  หนงัสือมอบฉนัทะที่ทางบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
                            -  ส  าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผูร้บัมอบฉนัทะท่ีรบัรอง 
                                ส  าเนาถกูตอ้ง 
                           -   หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่โดยมีชื่อ  

 ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานท่ีประชมุจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนเขา้
สู่วาระการประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ใหน้บั 1 หุน้เป็นหน่ึงเสียง ( 1 share : 1 vote) 

                              และใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออก  
                              เสียง ยกเวน้ ในวาระที่ 5 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ก าหนดใหม้ีการเก็บบตัรลงคะแนน  
                        เสียงจากผูถื้อหุน้ทกุรายท่ีเขา้ร่วมประชมุ (ทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) 

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใด 
คดัคา้น หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติ
คดัคา้นหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชมุ 
และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นหรืองดออก
เสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชมุมีมติให้
อนมุตัิตามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชมุมีมติเป็น
เอกฉนัทใ์หอ้นุมตัิตามท่ีประธานฯเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผู้
ถือหุน้ไดท้ าเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ว่า ประสงคจ์ะลงมติคดัคา้น
หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรืองด
ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้   

-     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน า
การออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวมไวล้่วงหนา้
ในชณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และน าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการ
ออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 
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ขอ้บงัคบับรษิัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้       
 

ขอ้ 34.  คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือน 
นบัตัง้แตว่นั  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท    
              กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแลว้ ใหเ้รยีกว่ำ “กำรประชมุวิสำมญั”  
             คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้  
รวมกนันบัจ ำนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้
คนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจะเขำ้ชื่อกันท ำหนงัสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรที่ขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหนึ่งเดือน นบัแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้  
 

ขอ้ 35.  ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน 
เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน
ว่ำเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
เรื่องดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอก
กล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชมุ 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียงหรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 

ขอ้ 36.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมผู้ ถือหุน้ก็ได ้แต่
กำรมอบฉนัทะตอ้งท ำเป็นหนงัสือตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด 
 

ขอ้ 37.  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้(ถำ้มี) มำประชมุไม่นอ้ย
กว่ำยี่สิบหำ้คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
เขำ้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้
กำรประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัด
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 38.  ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำเข้ำประชุม

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไดจ้นล่วงเวลำนัดไปแลว้ครึ่งชั่วโมง ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่
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ประชุมแทน ถำ้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มำเขำ้ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 
ขอ้ 39.  ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มี

คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 
2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
 ข)  กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท 
 ค)  กำรท ำ แกไ้ขหรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่

ส  ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

 ง)  กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 จ)  กำรเพิ่มทนุหรือลดทนุของบรษิัท หรือกำรออกหุน้กูข้องบรษิัท 
 ฉ)  กำรควบหรือเลิกบรษิัท 
 
ขอ้ 40.  กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำมีดงันี ้
1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อที่ประชมุเก่ียวกบักิจกำรของบรษิัทท่ีไดจ้ดักำรไปใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
2) พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ 
3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร (ถำ้มี) 
4) เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
6) กิจกำรอื่นๆ 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

------------------------------------------------------ 

 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯก าหนด
มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ จะเผยแพรห่นังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์อง
บริษัท www.tk.co.th  และจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัทฐิติกร จ ากัด (มหาชน)                     
69 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยระบุค าถามพรอ้มระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล (ถา้มี) ผ่าน
ช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งบริษัทฯจะตอบค าถามในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเครง่ครดั ดงันี ้
 4.1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลส์  าหรบัลา้งมือบริเวณ
สถานท่ีจดัการประชมุโดยการต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน เวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร 
  (1) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนจะตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างนอ้ย
จ านวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรบัวคัซีนหรือแอปพลิเคชนัหมอพรอ้ม) 
  (2) ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงผลตรวจ ATK รบัรองผล ภายในวนัประชุมผูถื้อหุน้ กับเจา้หนา้ท่ีของบริษัท (โดย
ใหถ้า่ยรูปใหเ้ห็นใบหนา้กบัผล ATK ท่ีระบชุื่อ และระบวุนัท่ี 25/4/65)  
  (3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษัทจดัเตรียม ATK ส าหรบัตรวจไวบ้ริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบรอ้ย ให้
ถ่ายรูป ผล ATK ท่ีระบชุื่อ และระบ ุวนัท่ี 25/4/65) และแสดงกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษัท 
  (4) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุ 
  (5) ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกคนจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคดักรองโรคติดเชือ้โควิด-19 ก่อนเขา้
ในบริเวณสถานท่ีจดัประชมุ เพื่อความสะดวกกรุณากรอกเอกสารมาล่วงหนา้ หรือกรอกขอ้มลูผ่าน Google  Form ทางเว็บไซตข์อง
บริษัท ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
 4.2) กรณีท่ีบริษัทตรวจพบผูท่ี้มีความเสี่ยง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผูท่ี้ติดต่อ
ใกลช้ิดกับบุคคลท่ีติดเชือ้โควิด-19 หรือผูม้ีไขห้รือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะติดเชือ้โควิด-19 หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ 
บริษัทฯ จะไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความเสี่ยงดงักล่าวเขา้หอ้งประชมุ 
 4.3) บริษัทฯ จดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 1 เมตร ท าใหส้ามารถรองรบัผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะได้จ านวนจ ากัด (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) โดยจะระบุเลขท่ีนั่ งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่ี
ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th%20หรือ
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ใดๆขึน้ โดยหา้มผูเ้ขา้ร่วมประชุมยา้ยหรือเลื่อนเกา้อีท่ี้จดัไว ้และจะใหส้ิทธิผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน (First Come, First 
Serve) หากจ านวนท่ีนั่งเต็มจ านวน บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งปฏิเสธมิใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (หรือไม่สามารถเขา้
หอ้งประชมุได)้ อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน 
 4.4) บริษัทฯไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม หากผูเ้ขา้รว่มประชุมประสงคท่ี์จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอใหเ้ขียน
ค าถามส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัท เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานและตอบค าถามในท่ีประชมุต่อไป 
 4.5) บริษัทฯ จะท าความสะอาดสถานท่ีจัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
หลงัการประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาในการประชมุ 
 4.6) ไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจดัประชมุ 
  
 บริษัทจะด าเนินการประชมุอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา  16.00 น. เพื่อไม่ใหท่้าน
ผูถื้อหุน้ตอ้งอยู่รวมกนัในท่ีประชมุนานเกินไป 
 หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานรฐัเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การแจง้เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนการด าเนินการดังกล่าวใหท่้านทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
 ทั้งนี ้ หากผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากหรือพรอ้มกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้า ในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บริษัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี ้
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
             บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
สายงานเลขานกุารบริษัท 
โทร. +662 310 7110, +662 310 7112 

http://www.tk.co.th/
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แบบสอบถามทางสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค COVID-19 

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 

 

ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการคดักรองโรคเบือ้งตน้ดว้ย

แบบสอบถาม จึงขอความรว่มมือท่านในการใหข้อ้มลูตามแบบสอบถามดา้นล่างนี  ้

ชื่อและนามสกุล  

หมายเลขโทรศัพท ์  

 

1.    ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาแล้วกี่เข็ม * 

                 ยงัไม่เคยฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด 19                 1 เข็ม                              2 เข็ม                            มากกว่า 2 เข็ม 

 

2.    ท่านมีอาการเจ็บป่วยเหล่านีใ้นช่วง 14 วันทีผ่่านมาหรือไม่ ? กรุณาวงกลมตามอาการทีป่รากฏ * 

ใช่ / ไม่ใช ่ ไข ้/ หนาวสั่น 

ใช่ / ไม่ใช ่ หายใจเตน้เร็ว / หอบเหน่ือย / หายใจล าบาก 

ใช่ / ไม่ใช ่ ปวดเมื่อยตามตวั 

ใช่ / ไม่ใช ่ อาการไอแหง้ๆ / ไอมีเสมหะ 

ใช่ / ไม่ใช ่ เจ็บคอ 

ใช่ / ไม่ใช ่ มีน า้มกู 

 

3.    ท่านได้ใกล้ชิดติดต่อผู้ติดเชือ้หรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยทีอ่ยู่ภายใต้การ  

      ตรวจสอบการติดเชือ้โรค COVID-19 หรือไม่ * 

ใช่ / ไม่ใช ่

 

ความยินยอมเพ่ือการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพท่ีกรอกใน

แบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรค COVID-19 ฉบบันี ้ตามแนวปฏิบตัิในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ ส าหรบัการ

ประชมุผูถื้อหุน้ตามแนบในหนงัสือเชิญประชุมและปรากฏบน website บริษัทฯ www.tk.co.th  เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการคดักรองโรค 

COVID-19 ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรบัทราบสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและ

ช่องทางการติดต่อเพื่อด าเนินการตามสิทธิตามรายละเอียดท่ีปรากฎในแนวปฏิบตัิฯดงักล่าวดว้ย 

 

ลายเซ็น   ________________________________________________  วันที ่ _____________________                                          



 

Note… 
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