เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
(ซึ่งการจัดประชุมในครัง้ นีภ้ ายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั อย่างไรก็ดี หากอนาคตมีสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)
เปิ ดรับลงทะเบียน 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบแจ้งการลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
แนวปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม
ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจน
สุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัท ฐิ ตกิ ร จากัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผูจ้ ะเข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกรุณาศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม ซึง่ แสดงในเอกสารนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด
1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจานวนทีน่ ่ังมีจากัด จากการเว้นระยะห่างทาง
สังคม
1.1 ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง
1.2 ส่งคาถามล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ Email Investor@tk.co.th
2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1 กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกระบวนการและขัน้ ตอนในการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ขอ้ มูลใน
แบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
2.3 ไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหาร/ เครื่องดืม่ ในบริเวณการจัดประชุม
2.4 สอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคาถามเท่านัน้
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ที่ TK.012/ 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. แบบ 56-1 One Report 2564
3. คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. หนังสือมอบฉันทะ (สาหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ
สามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 5.1
6. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 5.2
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
(ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2565)
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่หอ้ งประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
11. มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
12. แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน) ได้กาหนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รบั การตรวจสอบรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

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

7,356.8 ล้านบาท
2,000.5 ล้านบาท
2,548.2 ล้านบาท
367.6 ล้านบาท
0.74 บาท/หุน้
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โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และในปี นบี ้ ริษัทมีกาไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 471.8 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ กาหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วน ร้อยละ 53.0 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 250.0 ล้านบาท
บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2564 และปี 2563 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (งบรวม)
2. จานวนหุน้
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564

ปี 2563

471.8 ล้านบาท

367.6 ล้านบาท

500 ล้านหุน้

500 ล้านหุน้

0.50 บาท

0.42 บาท

250.0 ล้านบาท

210.0 ล้านบาท

ร้อยละ 53.0

ร้อยละ 57.1

แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จานวน 500 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 250.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)
ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทน
กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกาหนด
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริหาร
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ เสนอวาระ
ต่ า งๆ แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้เลือกตั้ง
กรรมการ 3 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย
1. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
3. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริหาร
(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่านในปี นีก้ ลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนีไ้ ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน
5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ครบ 9 ปี
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9
ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ ทัง้ 1 ท่าน คือ
1. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจากัด จานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิส ระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่ง
กรรมการอิสระ 1 ท่าน มีการดารงตาแหน่งครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตั ิที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนัน้ นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็ นกรรมการอิสระ และขอสิน้ สุดการทาหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เสร็จสิน้
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้เสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล 1ท่าน เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษทั ดังรายชื่อ
ต่อไปนี ้
1. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทัง้ นีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนีไ้ ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่า งๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2564

วงเงินที่เสนอ

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กาหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้
(Non Executive Director)
4. สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท จานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีรวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษ
กุล จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี ที่ผา่ นมา เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจาปี 2565 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 (ปี ที่เสนอ) เป็ นจานวน 3,630,000 บาท
ซึ่งมากกว่า ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่ 3,340,000 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ตามรายชื่อ
ต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2565 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 6947
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 3,630,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า
ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564 (จ่ายจริง)

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)

1,680,000

-

1,550,000

-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,950,000

-

1,790,000

-

รวม

3,630,000

-

3,340,000

-

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนีไ้ ว้ในกรณีมีผตู้ อ้ งการ
เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนีใ้ ห้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล(กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะของท่านนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หากมีคาถามที่
ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/

ที่ TK.023/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒ น์ ชื่นใจ ทาหน้าที่ผู้ดาเนินการ
ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคาแนะนาการ
ป้ องกัน ควบคุม โรคไวรัส COVID-19 สาหรับ การจัด ประชุม ของกรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ระบบ และ
กระบวนการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และมีการจัดห้องประชุมเป็ น 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้
ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งให้มีระยะห่างเป็ นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
เสียงไปยังห้องประชุมอีกห้อง สาหรับสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็น
ต่างๆ จากห้องประชุม 2 เหมือนห้องประชุม 1 ทุกประการ และขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่น่ งั ที่
ระบุให้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท
จากนั้น ได้กล่าวแนะนาผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็ น 100% ของ
กรรมการทัง้ หมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน CFO
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
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น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูจ้ ัดการฝ่ ายต่างประเทศ
2. นางชลธิชา ยอดศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผูจ้ ัดการสานักตรวจสอบภายใน
3. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด ทาหน้าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรตั น์ เรืองฤทธิ์
บริษัทฯ ได้ดาเนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ไปยังผูถ้ ือหุน้ เป็ นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
มีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดาเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
3. บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสาคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ล่วงหน้าเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ
โดยมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ 56 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 399,827,543 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 79.97 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 500,000,000 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนจะนับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บ ตั รลงคะแนนเสีย งเฉพาะผูถ้ ือ หุน้ ที่ประสงค์จ ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนีค้ รัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นด้วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนามาตรวจนับ และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามลาดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน)
69 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th
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น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ ี
ผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 401,587,643 หุน้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
401,587,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน
อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจาปี 2563 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2563 มียอดจาหน่าย 1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิน้ ปี ผผู้ ลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวม
รถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจาหน่ายอยู่ท่ีประมาณ 1,530,000 - 1,540,000 คัน เพิ่มขึน้ 0.8 – 1.5% จากปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
อาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจาหน่ายลง เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สาหรับในไตรมาส 1 ปี
2564 มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ 436,215 คัน เพิ่มขึน้ 1.2% จาก 431,004 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
ที่ดี
ในปี 2563 มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต่ากว่าในช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ 124,026 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี
2562 ที่มีจานวน 113,672 คัน สาหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีน าคม ที่มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์
170,020 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 146,856 คัน
สาหรับยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 มีจานวน 397,616 คัน ลดลง 11.2%
จาก 447,644 คัน ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ท่ลี ดลง 11.7% สาหรับยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจานวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี
2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ 1.2% ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณฑล
ยังคงมีตวั เลขที่หดตัวอยู่เล็กน้อย
สาหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2563 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ
Scooter มีสดั ส่วน 41% เพิ่มขึน้ จาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้ แต่ 125 CC ขึน้ ไป
หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดั ส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบ้ ริโภคจึงเลือก
ซือ้ รถรุน่ ที่มีราคาไม่สงู และประหยัดนา้ มันกว่า
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์ปี 2563 มียอดจาหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คัน ในปี 2562 และผูผ้ ลิตราย
ใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจาหน่ายอยู่ท่ปี ระมาณ 750,000-900,000 คัน ลดลง 5.3% จนถึง
เพิ่มขึน้ 13.6% จากปี ท่ีผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจาหน่ายลง เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคใน
รอบที่ 3 สาหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจาหน่ายรถยนต์ 114,168 คัน ลดลง 18.4% จาก 139,959 คัน ใน 2 เดือน
แรกของปี 2563
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน)
69 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

4
ในปี 2563 มียอดจาหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเว้นเดือนกันยายน และ
เดือนธันวาคม สาหรับในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจาหน่ายรายเดือนที่ต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ทัง้ 2 เดือน
ในปี 2563 บริษัทมีสาขารวมทัง้ สิน้ 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา
รวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอเปิ ดเพิ่ม
อีกจานวน 3 สาขา รวมทัง้ สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา
ฐานะทางการเงิน
มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ ช่าซือ้
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,357.0 ล้านบาท เป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิมูลค่า 4,591.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ น
62.4% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม ลดลง 38.3% จาก 7,439.0 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง
11.7% ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนีส้ ญ
ู ของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ 4,055.0 ล้านบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็ นลูกหนีใ้ นประเทศ 2,993.0 ล้านบาท หรือ 73.8% และลูกหนี ้
ต่างประเทศ 1,062.0 ล้านบาท หรือ 26.2% ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ 214.4 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม 297.7.0 ล้าน
บาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ล้านบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จานวน 2,213.0 ล้าน
บาท เป็ นจานวนมากที่สุด ตัง้ แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในทันที ท่ีมี
โอกาศ หรือสภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื ้ นตัว แต่มีขอ้ เสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ทาให้
ผลตอบแทนลดลงในระยะสัน้
การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ ละคุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์-รถยนต์
สัดส่วนลูกหนีข้ องกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจานวน 2,993.0
ล้านบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเร่งตัดหนีส้ ูญ และเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์จะทา
สัญญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปี ลกู หนีเ้ ดิมประมาณ 50% ก็จะครบกาหนดสัญญาการผ่อนชาระ สาหรับคุณภาพลูกหนี ้
เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ท่คี า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 10.6% ซึ่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจัดชัน้ ลูกหนีต้ ามมาตรฐานของ
บริษัทที่เข้มงวดและใช้มาโดยตลอด ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ่ีได้รบั
ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ประกาศโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่งให้บ ริษั ท ผ่ อ นปรนการจัด ชั้น ลูก หนี ้ สาหรับ ลูก หนี ้เช่ า ซื อ้
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ในปี 2563 มีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ จานวน 1,061.0 ล้านบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ล้านบาท ในปี
2562 ซึ่งเป็ นปี แรกที่ลกู หนีเ้ ช่าซือ้ ของบริษทั หดตัวลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทัง้
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คณ
ุ ภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานต์ท่คี า้ งชาระ
เกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 3.6% ซึ่งยังเป็ นคุณภาพลูกหนีท้ ่ีดี แต่ในต่างประเทศ บริษัท อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งชาติ
ของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งกาหนดให้ปฏิบตั ิตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 กาหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนีเ้ สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ ณ สิน้ ไตรมาส 1 เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ผ่อนปรน ดังนัน้ ยอดลูกหนีค้ า้ งชาระจึงมีสดั ส่วนไม่สงู มากนัก แต่ในปี 2564 อาจมีการปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย ซึ่งการเก็บค่างวด
รายเดือนยังเป็ นไปได้ดว้ ยดี สรุ ปภาพรวมของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในปี 2563 มีจานวน 4,054.0 ล้านบาท ลดลง
41.6% จาก 6,940.0 ล้านบาท ในปี 2562 คุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์รวมที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 8.8%
ด้านลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ในปี 2563 มีจานวน 214.0 ล้านบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขันเรื่องการตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนต่า ไม่คุม้ กับความเสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อ
รถยนต์ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา คุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ท่ีคา้ งชาระเกินกว่ า 3 เดือน อยู่ท่ี 14.7% สาหรับคุณภาพลูกหนี ้
เช่าซือ้ รวม ในปี 2563 มีลูกหนีค้ า้ งชาระมากกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 9.2% เพิ่มขึน้ จาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้
เกณฑ์จดั ชัน้ ลูกหนีต้ ามสภาวิชาชีพบัญชี
ความเพียงพอในการตัง้ สารอง
ณ สิน้ ปี 2563 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิก่อนการตัง้ สารองมีมูลค่า 5,153.0 ล้านบาท บริษัทมีการสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิ ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 และ
หลังจากที่ได้ดาเนินการตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ตามจานวนลูกหนี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญอยู่
ที่ 562.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.9% ของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี ้
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ที่คา้ งชาระเกิน 6 เดือน จานวน 51.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนีท้ ่คี า้ งชาระเกิน 3 เดือน จานวน 475.0 ล้านบาท มีการ
ตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญ คิดเป็ น 118.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตัง้ สารองไว้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ นายประพล ยังได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคั ญกับเรื่องการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี ้ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทัง้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็ นช่องทางให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคาร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีท่เี กิดการทุจริต
ฉ้อโกงในสาระที่สาคัญ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชีแ้ จงงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
รายได้
กลุ่มบริษัทฐิ ติกรมีรายได้รวม ในปี 2563 จานวน 2,548.2 ล้านบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ล้านบาท ในปี 2562
ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้ รวม จานวน 1,993.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
1,977.3 ล้านบาท รายได้จากการเช่าซือ้ รถยนต์ 16.3 ล้านบาท รายได้จากการให้กยู้ ืม/Nano, Micro Finance 13.3 ล้านบาท
รายและรายได้อื่นๆ จานวน 541.3 ล้านบาท
ค่าใช้ จ่าย
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ ายรวม ในปี 2563 จานวน 2,178.2 ล้านบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ล้านบาท ในปี 2562
โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 1,361.1 ล้านบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ล้าน
บาท ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ เมื่อบริษัทใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 จะใช้คาว่าขาดทุนจากการด้อย
ค่าลูกหนีท้ างการค้า จานวน 771.7 ล้านบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเร่งตัดหนีส้ ญ
ู
มาโดยตลอด ดังนัน้ เมื่อลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ลดลง ปริมาณการตัดหนีส้ ญ
ู จึงลดลงด้วย
กาไรสุทธิ
กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2563 จานวน 367.6 ล้านบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ล้านบาท ในปี 2562 หรือมีกาไร
ต่อหุน้ เป็ น 0.74 บาท/หุน้ ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุน้ ในปี 2562 โดยมีจานวนหุน้ รวม 500 ล้านหุน้
สัดส่วนของรายได้
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 77.6% ลดลงจากปี
2562 ซึ่งอยู่ท่ี 79.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซือ้ รถยนต์อยู่ท่ี 0.6% เท่ากับปี 2562 และรายได้อื่นๆ อยู่ท่ี 21.8% เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 20.2%
สินทรัพย์หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทฐิ ติกรมีสินทรัพย์รวม 7,356.8 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ล้านบาท ในปี 2562
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบัญชีลกู หนีร้ วม 4,591.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6%
จาก 6,940.4 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% จาก จาก 310.2 ล้านบาท ในปี 2562
ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59.2% จาก 187.0 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนีส้ ินเชื่อ Nana Finance 23.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จาก 0.6 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องมาจากมีการกระตุน้ ยอดขายโดยเน้นการติดต่อลูกค้า
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เดิมที่มีประวัติการชาระเงินที่ดี และลูกหนี ้ Micro Finance 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 175.0% จาก 0.4 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วน
หนีส้ ินรวม 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ล้านบาท ในปี 2562 และในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 5,356.3 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 1.4% จาก 5,284.9 ล้านบาท ในปี 2562
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าซึ่งได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม เริ่มตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลกู ค้าเข้าร่วม
โครงการเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 210,200 ราย โดยแบ่งเป็ น 4 มาตรการหลัก ดังนี ้
1. การหยุดพักชาระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้
2. ลดยอดค่างวดที่ตอ้ งผ่อนชาระลงให้อยู่ในเกณฑ์ขนั้ ต่าตามที่บริษัทกาหนด
3. ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราปกติ สาหรับลูกหนีท้ ่ตี อ้ งการปิ ดยอดคงค้างของบัญชีก่ อนกาหนด
4. ให้ความคุม้ ครอง COVID-19 สาหรับลูกค้าที่ยงั คงชาระค่างวดเต็มตามเดิม
โดยการให้สิทธิ์การพักชาระหนี ้ ชาระหนีบ้ างส่วนแก่ลกู ค้าจะอิงตามประวัติการชาระเดิม ซึ่งมีลกู ค้าชาระเต็มจานวน
สูงถึงร้อยละ 74.6 ของจานวนที่คา้ งชาระทัง้ หมด
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์
และคาอธิบายฯ มีอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว ตัง้ แต่หน้า 73 เป็ นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าว
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
น.ส.ปฐมา ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
401,486,443 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
101,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อที่ประชุม
น.ส.ปฐมา ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกาไรประจาปี ตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปั จจุบนั บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอีก
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษี เงินได้ 367.6 ล้านบาท มี
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 3,890.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาเงินกาไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วันปิ ด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จานวน 500 ล้านหุน้ รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สาหรับกาไรส่วนที่เหลือ
บริษัทจะนาไปเป็ นเงินกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรต่อไป
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น.ส.ปฐมา ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
13 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
410,587,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18
กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ื อหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นมี ้ ีกรรมการที่
ออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารควาเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนัน้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่น กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ในปี นีก้ ลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารที่จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารควาเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้
ทุกรายทัง้ ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และขณะนี ้มี ผู้ถื อ หุ้น มาเข้า ร่ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ น้ 1 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้
402,279,943 หุน้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลาดับ
ชื่อกรรมการ
1 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

2

น.ส.ปฐมา พรประภา

3

นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร

4

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานกรรมการ
บริหาร /
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายบัญชี
และการเงิน (CFO)
กรรการ /
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ดังนัน้ กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
4. นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ

เห็นด้วย
402,279,943
เสียง
(100.00%)

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

402,279,943
เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

398,532,943
เสียง
(99.07%)

3,747,000
เสียง
(0.93%)

0 เสียง

0 เสียง

402,279,943
เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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5.
6.
7.
8.

นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์
นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชีแ้ จงว่าสาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่
ประชุม ให้อนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ ากับปี 2563 โดยประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษา
กรรมการจากภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับ ปี 2563 และ
เพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมครัง้
ละ 10,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร (Non Executive
Director) โดยจะมีการจ่ายเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
402,279,943 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒ น์ เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2564 ต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับปี 2564 ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบ
บัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี ซึ่ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่ง
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เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษั ทย่อย 7 ปี ติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงครบวาระที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท จานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี 3 ท่าน ดังนี.้ 1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6947
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับรอบบัญชี
ปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
402,279,943 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”)
บริษัทไมดครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประธานฯ ได้ให้ นายทวีศกั ดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างประเทศ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายทวีศกั ดิ์ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี.้ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั ิการเข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมด (ร้อยละ 100)
ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“บริษัท
ผูข้ ายหุน้ ”) นัน้
เพื่อให้การดาเนินการเข้าซือ้ หุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็ นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพ ตาม
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าซือ้ หุน้ ของ
บริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าว โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของ
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอานาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
กาหนดจานวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติ ม ทั้งนีต้ อ้ งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
อนุมตั ิไว้
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิด เห็ น เพิ่ ม เติ ม แล้ว จึงขอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาการอนุมัติ การเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขการเข้าซื อ้ หุ้น ใน Myanmar Finance
International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าสาหรับในวาระนีจ้ ะใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุน้
ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริษัทฯ
เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มี
อานาจในการควบคุม บริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้
รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
398,467,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.05 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
3,812,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.95 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
งดออกเสียง
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้
นายนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒ
ั นา ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. หนีส้ ญ
ู ของบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับต่าเนื่องจากสาเหตุใด และทิศทางของหนีส้ ญ
ู ในปี 2564 จะคงอยู่ท่ี
600-700 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับปี ท่ผี ่านมาหรือไม่
คุณประพล ชีแ้ จงว่า การตัดหนีส้ ูญ ในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทมี
นโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณ์โรคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนัน้ ได้ตดั หนีส้ ญ
ู ตามเกณฑ์ปกติ
ไม่ได้ใช้เกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการ
ตัดหนีส้ ญ
ู เพิ่มในปี นี ้ เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใต้การกากับของ
ธนาคารแห่ งชาติ ข องทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดให้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการของธนาคารแห่ งชาติ เพื่ อ รองรับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กาหนดให้ผ่อนปรนการจัดชัน้ ลูกหนีเ้ สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ ณ สิน้ ไตรมาส
1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณลูกหนีท้ ่ลี ดลง ดังนัน้ การตัดหนีส้ ญ
ู น่าจะไม่สงู เท่ากับปี 2563 และคุณภาพลูกหนีโ้ ดยรวม
ก่อนการแพร่ระบาด ในรอบที่ 3 การเก็บค่างวดดีขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ความคืบหน้าในการพิจารณาบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทเป็ นอย่างไร หากยังไม่มีแผนการใช้เงินในระยะสัน้
ขอให้พิจารณาเรื่องการซือ้ หุน้ คืน
คุณประพล ชีแ้ จงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
และยังคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถนาไปใช้ได้ ประกอบกับ TRIS Rating ยังคงจัดอันดับเครดิตให้บริษัทอยู่ในระดับ
A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟื ้ นตัวจะเป็ นปั จจัยบวกให้บริษัทกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หากในปี นีป้ ั ญหายังไม่คลี่คลาย
ทางบริษัทสามารถซือ้ กิจการของบริษัทอื่น ซึ่งอาจประสบปั ญหาด้านสภาพคล่อง ในส่วนของการรับซือ้ หุน้ คืนนัน้ ทางบริษัทจะ
รับไว้พิจารณา
3. จากตัวเลขทางอุตสาหกรรม ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลับมาเติบโตสูงสุดในรอบ
หลายปี ทางบริษัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบ้าง
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คุณประพล ชีแ้ จงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ที่หดตัวลง
น่าจะกลับมาปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติและฟื ้ นตัวขึน้ แต่ขณะนีไ้ ม่สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบกับในปั จจุบนั มีการแพร่เชือ้
ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ Lock down แต่การซือ้ /ขาย ก็หดตัวลงและคงต้องมีการประเมินกันใหม่ว่าทิศทางในปี นี ้
จะเป็ นไปอย่างไร แต่หากเศรษฐกิจกลับมาฟื ้ นตัว ทางบริษัทก็สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
4. บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปั จจุบนั นี ้
มีค่แู ข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดขายฝาก เริ่มเข้ามาทาธุรกิจแข่งกับบริษัท
คุณประพล ชีแ้ จงว่า สาหรับในประเทศไทย ทางบริษัทมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอุปสรรค
หลายอย่างที่อาจเกิดขึน้ กับลูกค้า เช่น หนีค้ รัวเรือน (ซึ่งในปั จจุบนั มียอดสูงเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึน้ สูง
กว่า 90% อย่างแน่นอน) ภัยแล้ง สงครามการค้าระหว่ างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกเกิดปั ญหา
ประกอบกับการเกิดโรค COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนัน้ ในประเทศไทย บริษัทคงจะต้องรอดูจงั หวะ
ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ได้มีสิทธิ พิเศษทางด้านการ
ส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็ น ตลาดใหญ่ ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะลอตัวไปบ้าง โดยภาพรวม
คุณภาพลูกหนีใ้ นราชอาณาจักรกัมพูชา ยังคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนีค้ รัวเรือนค่อนข้างต่า และรถจักรยานยนต์
เป็ นปั จจัยในการคมนาคมที่สาคัญของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยาวบริษัทยังคงเติบโตได้ในราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ในระยะสัน้ นีบ้ ริษัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทยังคงเติบโตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง
นายสุรชัย ประเจิดชัยวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. ให้บริษัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็ นนายหน้าในการขายประกัน ซึ่งน่าจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัท
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไรก็ตาม และในปั จจุบนั บริษัทคู่แข่งก็กาลังดาเนินการอยู่
คุณประพล ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทได้มีการแจกประกันภัยให้กับลูกค้า และยังมีการแนะนาให้
ลูกค้าทาประกันวินาศภัย ซึ่งธุรกิจด้านการประกันภัยกาลังอยู่ในแผนงานของบริษัท และอยู่ระหว่างการเร่งดาเนินการ
นายนิวฒ
ั น์ พรชัยวรกุล ผูร้ บั มอบฉันทะร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. จากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเห็นได้วา่ มีความรุนแรง ทางบริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้
ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะดาเนินการเข้าซือ้ หุน้ ของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสร็จสิน้ ประมาณช่วงใด มีความเป็ นไปได้
หรือไม่ท่จี ะพิจารณาไม่เข้าซือ้ หุน้
คุณประพล ชีแ้ จงว่า จากที่ได้รบั รายงานจากพนักงานที่กลับมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์ไม่
ปกติอย่างมาก สาหรับเรื่องที่ปีนีจ้ ะเข้าซือ้ กิจการได้หรือไม่ คงยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากในการประชุมครัง้ นีท้ ่ีตอ้ งขอมติ
จากผูถ้ ือหุน้ คือในครัง้ แรกมีการขอซือ้ หุน้ 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร การอนุมตั ิให้ซือ้ หุน้ 100% ค่อนข้างยุ่งยาก จึง
ขอเปลี่ยนเป็ นการเข้าซือ้ 75% เป็ นอย่างน้อย และเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของบริษัท ทางบริษัทยังมีความต้องการ
เข้าซือ้ 100% ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นีห้ รือไม่ ต้องดูสถานการณ์ในเมียนมาเป็ นหลัก
แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสัญญาให้กับผูข้ าย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูตามสถานการณ์ ราคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภัยของพนักงาน หากไม่สามารถเข้าดาเนินการบริหารได้ คงจะต้องมีการนากลับมาเพื่อพิจารณาอีกครัง้
คุณปฐมา กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านีใ้ นปี 2562 ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าซือ้ หุน้ ของกิจการ MFIL และได้นามา
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 หลังจากนัน้ ได้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทจึงได้ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รฐั ประหาร ในขณะนี ้
ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถตอบได้ และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนีต้ อ้ งล่าช้าออกไป ทางบริษัทจึงต้องหาแนว
ทางการเพิ่มรายได้อื่นๆ เพื่อนามาทดแทนได้
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2. ปั จจุบนั บริษัทยังไม่เร่งดาเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสญ
ั ญาณอะไรที่สามารถทาให้กลับมาเดินหน้าใหม่อีกครัง้
คุณปฐมา ชีแ้ จงว่า บริษัทมีนโยบายทาการตลาด เพื่อให้ได้ลกู ค้าที่ประสงค์จะทาสัญญาเช่าซือ้ กับบริษัท และนามา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่
คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะต้องดูตามสถานการณ์ และเมื่อคู่แข่ งเริ่มถอย บริษัทก็พร้อมที่จะกลับมารุ ก
ตลาดต่อไป
ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ 100 ล้านโดส หรือประมาณ 70%
ของประชากร น่าจะเป็ นสัญ ญาณแรกที่ดีท่ีสุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ดีขึน้ หากยังฉีดวัคซีนให้ป ระชาชนไม่ครบตาม
เป้าหมาย
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคาถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เชียรแก้ว ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา / นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ผูต้ รวจทาน
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คำชี้แจงเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

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

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

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

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้าพเจ้า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยู่บา้ นเลขที่………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง……………………….…………………………….
อาเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………….. …………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปร ษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที่. .....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยู่บา้ นเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉัน ทะทีละเอียดชัด เจนตายตัว)
…………………………….

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.………………………...……….…………………………….
วันที………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
( )ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยู่บา้ นเลขที………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
( ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
( ) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ า้ นเลขที.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 ในวันจันทร์ ที 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที เรือง พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรือง รับ ทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกียวกับ ผลการดําเนิน งาน
ประจําปี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที
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วาระที

เรือง พิจ ารณาอนุม ัต งิ บดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับ รอบบัญชีส ินสุด ธัน วาคม
ซึงผ่านการตรวจสอบรับ รองจากผู้ส อบบัญชีร ับ อนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที เรือง พิจ ารณาจัด สรรกําไรประจําปี 2564 และการจ่ายเงิน ปั น ผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรือง พิจ ารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และเลือ กตังกรรมการใหม่
ท่านแทนกรรมการอิส ระ ทีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิส ระ ครบ ปี
. พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีต้อ งออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
แต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
แต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
. ชือกรรมการ นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
. ชือกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
. ชือกรรมการ
นายประพล พรประภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที

5.2 พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการใหม่ ท่านแทนกรรมการอิส ระ ทีครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิส ระครบ ปี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
. ชือกรรมการ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที เรือง พิจ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที เรือง พิจ ารณาแต่งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที เรือง พิจ ารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
( ) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

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

ลงชือ

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

ลงชือ

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

ลงชือ

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

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

หน้า 3 ของจํานวน 5 หน้า

ใบประจําต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ฐิ ติกร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันจันทร์ ที 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน 5
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอืนด้วย

วาระที............................. เรือง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที............................. เรือง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที............................. เรือง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที............................. เรือง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที............................. เรือง .......................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที............................. เรือง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ..................................................................................................
งดออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ชือกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชือกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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Note…

www.tk.co.th

แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค.
(แบบทีใช้เ ฉพาะกรณีผู้ถ อื หุน้ เป็ นผู้ล งทุน ต่างประเทศและแต่งตังให้ค ัส โตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหุน้

………………………………
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที.………………………...……….…………………………….
วันที………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
( )ข้าพเจ้า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยู่บา้ นเลขที………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย…
์ ………… …………
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .......................................................................................
จํากัด (มหาชน)
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ฐิ ติกร
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................. เสียง
( ) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยู่บา้ นเลขที......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย.์ ................................ หรือ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ า้ นเลขที.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 ในวันจันทร์ ที 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
............................................ เสียง
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที เรือง พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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วาระที

เรือง รับ ทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกียวกับ ผลการดําเนิน งาน
ประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
เรือง พิจ ารณาอนุม ัต งิ บดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับ รอบบัญชีส ินสุด ธัน วาคม 2564
ซึงผ่านการตรวจสอบรับ รองจากผู้ส อบบัญชีร ับ อนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

วาระที

วาระที เรือง พิจ ารณาอนุม ัต จิ ัด สรรกําไรประจําปี 2564 และการจ่ายเงิน ปั น ผล
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที เรือง พิจ ารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและเลือ กตังกรรมการใหม่
ท่านแทนกรรมการอิส ระ ทีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิส ระ ครบ ปี
. พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีต้อ งออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
แต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
แต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
. ชือกรรมการ นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
. ชือกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
นายประพล พรประภา
. ชือกรรมการ
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
5.2 พิจ ารณากรรมการใหม่ ท่านแทนกรรมการอิส ระ ทีครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิส ระ ครบ ปี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
. ชือกรรมการ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
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วาระที 6 เรือง พิจ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที เรือง พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแต่งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่าสอบบัญชีป ระจําปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที เรือง พิจ ารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย...................เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
( ) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

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

ลงชือ

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

ลงชือ

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

ลงชือ

………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….……………………..)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้ในเฉพาะกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ฐิ ติกร

จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5
อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

หน้า 5 ของจานวน 6 หน้า

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

หน้า 6 ของจานวน 6 หน้า

1

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1. ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
68 ปี
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณทิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 69 ปี 2006
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 8 ปี 2009
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 23 ปี 2010
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 1 ปี 2010
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 17 ปี 2014
หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุน่ 9 ปี 2019
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 15 ปี 2020
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7
Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์)
The Management Development Program (Wharton School)
Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4
ไม่มี
2564-ปั จจุบนั
2563- ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2559 - ม.ค. 2563
2560-2562
2556-2560

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

2552- 2556
2551-2552
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไพพ์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2560-2563

ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2557-2562
ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557-2561
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
2557-2560
กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2552-2555
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
2550-2551
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
2547-2550
รองอธิบดี กรมสรรพากร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
นางเสาวนีย์ กมลบุตร มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่ม-ี
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
23 กุมภาพันธ์ 2564
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
1 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
ในกิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
4
1).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
1
-ไม่มีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
2).กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จากัด
(มหาชน)
3).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
4).กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2.ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
75 ปี
ปริญญาตรีบญ
ั ชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2530-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จากัด (มหาชน)
ปี 2522-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด
ปี 2522-2553
กรรมการ บริษัท สินพล จากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายรักสนิท พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
จานวน 9,450,000 หุน้ คิดเป็ น 1.89 % ของหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทัง้ หมด
วันที่แต่งตัง้ ครัง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
19 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
ในกิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นายรักสนิท พรประภา
-ไม่มี2
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายประพล พรประภา
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริหาร
48 ปี
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ ที่ 3/2558
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 2 (วพน. 2)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุน่ ที่ 54 / 2549
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุน่ ที่ 1/2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
-ไม่ม-ี
ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ปี 2564-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จากัด
ปี 2560-ปั จจุบนั
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
ปี 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จากัด
ปี 2557-ปั จจุบนั
กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปั จจุบนั
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ปี 2554-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จากัด
ปี 2554-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
ปี 2550-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ,รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซี.วี.เอ. จากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ชยภาค จากัด
ปี 2554-2561
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จากัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการบริหาร
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว เห็นว่า
นายประพล พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท

5

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
การถือหุน้ ในบริษัท
จานวน 25,566,667 หุน้ คิดเป็ น 5.11%ของหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทัง้ หมด
วันแต่งตัง้ ครัง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
19 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
นายประพล พรประภา
-ไม่มี10
การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

6

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดขึน้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
(นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูท้ ี่มีอานาจควบคุมของ บริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร หรือ ผูม้ ีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้วิ จารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิส ระ หรือ ผู้บริหาร ของผู้ที่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี
ก่อนได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมลู ค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีค วามขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของสานักงานสอบบั ญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริิ ษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ร ับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีผใู้ ห้บริการทางวิช าชีพเป็ นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษัท คือ
กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุน้ ในบริษัทไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี ้ ผูท้ ี่จะเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร

การถือหุน้ ในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท/ บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่
ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน) โดยให้
ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

1

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
1.ชื่อ
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา
กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบนั
2563-2564
2562-2563
2561-2562
2559–2561

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
57 ปี
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร วิทยาการผูน้ าไทย-จีน รุน่ ที่ 1 (วทจ.1)
หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 3
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 16 (ปปร.16)
หลักสูตร Advanced Retail Management รุน่ ที่ 12
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชัน้ สูง รุน่ ที่ 2 (วปส.)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 7

2554–2555
2556–2559

ตาแหน่ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
Vice President-NEWS
บรรณาธิการอานวยการ
บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
(Deputy Chief Operating Officer)
บรรณาธิการผูก้ ่อตัง้ หนังสือพิมพ์ M2F
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ

2549–2556
2549–2556

บรรณาธิการ, หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์
รองกรรมการ ผูจ้ ดั การ

2528-2549

นักข่าวหัวหน้าข่าว ผูบ้ ริหารหนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่าง ๆ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จากัด
Business Today
บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ และหนังสือพิมพ์
M2F
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์นิวส์ ผูร้ ว่ มผลิตข่าวสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

มูลนิธินกั ศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ
สังคม
มูลนิธิพทุ ธสมุนไพรไทยเพื่อแผ่นดินไทย

2

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
คณะกรรมการอานวยการ
ที่ปรึกษาผูอ้ านวยการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัท
สถาบันผูน้ าไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียวฯ

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย มีคุณสมบัติ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่ม-ี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งใน
ผูท้ ีได้รบั เสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริษัท เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จานวน
ประเภทกรรมการ
จดทะเบียน)
ของบริษัท
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
1
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
-ไม่มี-ไม่มีบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
-

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

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

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

อดีต
อดีต
อดีต

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

หน้า 1 ของจานวน 9 หน้า

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

การเข้าร่วมประชุม

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

2

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
8

การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้
-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 2 ของจานวน 9 หน้า

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัดและองค์กรอื่นๆ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
64 ปี
10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุน่ 50)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุน่ 31)
M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าวิสยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุน่ 73 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน สานัก ก.พ. ประจาปี 2554
หลักสูตร วปอ. รุน่ 54 พ.ศ. 2554-2555
หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุน่ 17 พ.ศ. 2555-2556
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 18 พ.ศ. 2556-2557
ไม่มี
ปี 2564-ปั จจุบนั
มี.ค. 2564- ปัจจุบนั
ก.พ. 2564- ปัจจุบนั
เม.ย. 2563- ปัจจุบนั
พ.ย. 2562- ปัจจุบนั
มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64
ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)
ผูบ้ งั คับการวชิราวุธวิทยาลัย
กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ ใหม่ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง
อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา
นายเวร (ชัน้ 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3)
กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
เจ้าหน้าที่การทูต 5 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
เจ้าหน้าที่การทูต 6 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมอาเซียน
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่การทูต 6 สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ
หน้า 3 ของจานวน 9 หน้า

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชือ่ ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543
ธ.ค. 2546
มี.ค. 2550
ธ.ค. 2551
ม.ค. 2554
ธ.ค. 2554
มี.ค. 2558
มี.ค. 2561
2547 – 2550
2547 – 2550
2555 – 2558
2555 – 2558
2556 – 2557
2556 – 2558

เจ้าหน้าที่การทูต 6 ฝ่ ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวง
เจ้าหน้าที่การทูต 7 ฝ่ ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวง
อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสารนิเทศ
กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์
กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
กรรมการอานวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562

2557 – 2558
2557 – 2559
2561 – 2562
ต.ค.2562 – มี.ค. 2563
การถือหุน้ ในบริษัท
-ไม่มีวันทีแ่ ต่งตัง้ ครัง้ แรก
1 มีนาคม 2564
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
1 ปี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
จานวน
ประเภทกรรมการ
นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ
การเข้าร่วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

-

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
4

การดารงตาแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้า 4 ของจานวน 9 หน้า

1

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

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้า
สู่วาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นบั 1 หุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล กาหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทัง้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ บันทึกการลงมติ
คัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม
และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านหรืองดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้
ถือหุน้ ได้ทาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้าน
หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้านหรืองด
ออกเสียงดังกล่าวนัน้ ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนา
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า
ในชณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
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ข้อบังคับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสีเ่ ดือน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ “กำรประชุมวิสำมัญ”
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ
คนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่งเดือน นับแต่
วันที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ื อหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน
เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ชดั เจน
ว่ำเป็ นเรื่องจะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
เรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอก
กล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำสำมวันก่อนวันประชุม
กำรประชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ให้จัด ขึน้ ณ ห้อ งอัน เป็ น ที่ ตั้งสำนัก งำนใหญ่ ของบริษั ท หรือ จังหวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมผู้ ถือหุน้ ก็ได้ แต่
กำรมอบฉันทะต้องทำเป็ นหนังสือตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนด
ข้อ 37. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ย
กว่ำยี่สิบห้ำคน หรือไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกั นได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
เข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
กำรประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ื อหุ้น นั้นมิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธำนกรรมกำรเป็ น ประธำนในที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่ มำเข้ำประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ได้จนล่วงเวลำนัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่
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ประชุมแทน ถ้ำไม่มีหรือมีแต่ไม่มำเข้ำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 39. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ถื อว่ำหุ้นหนึ่ งมี หนึ่ งคะแนน มติของที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
ค) กำรทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่
ส ำคั ญ กำรมอบหมำยให้บุ ค คลอื่ น เข้ำ จัด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ กำรรวมกิ จ กำร กั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือกำรออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 40. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำมีดงั นี ้
1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัทที่ได้จดั กำรไปใน
รอบปี ท่ผี ่ำนมำ
2) พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน
3) พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร (ถ้ำมี)
4) เลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน
6) กิจกำรอื่นๆ
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
------------------------------------------------------

เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯกาหนด
มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tk.co.th และจะจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะมายั ง สายงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ ากั ด (มหาชน)
69 ถ.รามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยระบุคาถามพร้อมระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศั พท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่าน
ช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯจะตอบคาถามในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
4. กรณี ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุ มด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉัน ทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
4.1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือบริเวณ
สถานที่จดั การประชุมโดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รบั การฉี ดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย
จานวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
(2) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK รับรองผล ภายในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท (โดย
ให้ถา่ ยรูปให้เห็นใบหน้ากับผล ATK ที่ระบุช่อื และระบุวนั ที่ 25/4/65)
(3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษทั จัดเตรียม ATK สาหรับตรวจไว้บริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบร้อย ให้
ถ่ายรูป ผล ATK ที่ระบุช่อื และระบุ วันที่ 25/4/65) และแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
(4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
(5) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคัดกรองโรคติดเชือ้ โควิด-19 ก่อนเข้า
ในบริเวณสถานที่จดั ประชุม เพื่อความสะดวกกรุณากรอกเอกสารมาล่วงหน้า หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุข ภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถื อว่าท่านกระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.2) กรณีที่บริษัทตรวจพบผูท้ ี่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผูท้ ี่ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป หรือผูท้ ี่ติดต่อ
ใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชือ้ โควิด -19 หรือผูม้ ีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชือ้ โควิด -19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
4.3) บริษัทฯ จัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 1 เมตร ทาให้สามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉัน ทะได้จ านวนจ ากัด (รวมกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และเจ้า หน้าที่ ข องบริษั ท ) โดยจะระบุ เลขที่ น่ ั งให้กับ ผู้ เข้า ร่วมประชุม ที่
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์
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ใดๆขึน้ โดยห้ามผูเ้ ข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอีท้ ี่จดั ไว้ และจะให้สิทธิผเู้ ข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน (First Come, First
Serve) หากจานวนที่น่ งั เต็มจานวน บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องปฏิเสธมิให้ผถู้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้า
ห้องประชุมได้) อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน
4.4) บริษัทฯไม่ได้จดั เตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียน
คาถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานและตอบคาถามในที่ประชุมต่อไป
4.5) บริษัทฯ จะทาความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่ มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
หลังการประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุม
4.6) ไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม
บริษัทจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป
หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดาเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี ้ หากผู้เข้าร่ว มประชุ ม จ านวนมากหรือ พร้อ มกั น หลายท่ าน อาจท าให้เกิ ด ความล่ าช้า ในการคัด กรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. +662 310 7110, +662 310 7112
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แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริษัทฯ
ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการคัดกรองโรคเบือ้ งต้นด้วย
แบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ขอ้ มูลตามแบบสอบถามด้านล่างนี ้
ชื่อและนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
1. ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด 19 มาแล้วกี่เข็ม *
ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

1 เข็ม

2 เข็ม

มากกว่า 2 เข็ม

2. ท่านมีอาการเจ็บป่ วยเหล่านีใ้ นช่วง 14 วันทีผ่ ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวงกลมตามอาการทีป่ รากฏ *
ใช่ / ไม่ใช่

ไข้ / หนาวสั่น

ใช่ / ไม่ใช่

หายใจเต้นเร็ว / หอบเหนื่อย / หายใจลาบาก

ใช่ / ไม่ใช่

ปวดเมื่อยตามตัว

ใช่ / ไม่ใช่

อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ

ใช่ / ไม่ใช่

เจ็บคอ

ใช่ / ไม่ใช่

มีนา้ มูก

3. ท่านได้ใกล้ชิดติดต่อผู้ติดเชือ้ หรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยทีอ่ ยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบการติดเชือ้ โรค COVID-19 หรือไม่ *
ใช่ / ไม่ใช่
ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้า พเจ้า รับ ทราบและยิ น ยอมให้บ ริ ษั ท ฯ จัด เก็ บ ใช้ และเปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุค คล รวมถึ ง ข้อ มูล สุข ภาพที่ ก รอกใน
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ฉบับนี ้ ตามแนวปฏิบตั ิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สาหรับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามแนบในหนังสือเชิญประชุมและปรากฏบน website บริษัทฯ www.tk.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรค
COVID-19 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ช่องทางการติดต่อเพื่อดาเนินการตามสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฎในแนวปฏิบตั ิฯดังกล่าวด้วย
ลายเซ็น ________________________________________________ วันที่ _____________________

Note…

www.tk.co.th

