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TK.010/2562                            March 5, 2019 
  
Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2019 
Attn: All Shareholders   
Attachment: 1.  Minute of AGM for the year 2018 
  2.  Annual Report 2018 
  3.  Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General meeting 

4.  Proxy Form (An English versions) can be download from Thitikorn website:    
     http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html 

5.  Appendix for agenda 5.1 
6.  Appendix for agenda 5.2 
7.  Appendix for agenda 8 
8.  Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders 
9.  Documents required attending the meeting with supporting attendance right 
10.  The Company rules and regulations related to shareholders meeting 
11. Map of meeting venue 

   
 According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2019 was set on Thursday, 
April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Meeting Room 5th

  

 floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, 
Bangkapi, Bangkok to review all aspects according to the following agendas; 

Agenda 1: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 dated April 
25, 2018 
Objective and Reason:
 April 25, 2018, of which the meeting minutes  were prepared within 14 days after the AGM and 
submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce according to the 
requirement of the laws as well as posted on the Company’s website.   

  The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 was held on  

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

 
: To approve the aforementioned meeting resolution. 

Agenda 2: To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  
results 2018 
Objective and Reason:  The Company summarizes operating performance for year 2018, as shown 
in the 2018 Annual Report. 
Directors comment

 

: To approve the acknowledgement of annual report and directors report  on the 
2018 operating performance. 

 
 
 
 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html�
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Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year 
                  ended December 31, 2018 

Objective and Reason:
ended December 31, 2018 was reviewed and endorsed by the Company’s Audit Committee and  

  The Company’s balance sheet and profit and loss statements for the year  

audited by the Company’s auditor. The documents mentioned can be summarized as follows: 

Consolidated Year 2018 Year 2017 

Total Assets 

Total Liabilities 

Total Revenues 

Net Income 

Earning per share  

 10,429.6 Million Baht 

5,500.7 Million Baht 

3,878.1 Million Baht 

   407.4 Million Baht 

  0.82 Baht per Share 

10,018.2 Million Baht 

5,232.9 Million Baht 

3,653.6 Million Baht 

   466.9 Million Baht 

  0.93 Baht per Share 

Detail of above information are as shown in the Company’s Annual Report for the year 2018 which  
is delivered to the Shareholders together with Invitation to Annual General Meeting. 

Directors comment

 

: To approve the annual balance sheet and income statement ended December 
31, 2018, reviewed by Board of Directors and audited by Auditor.   

Agenda 4: To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the  
operating results for the financial year 2018 
Objective and Reason:

However, the right to receive the dividend is subject to shareholders’ approval at AGM. 

 Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company’s net profit after 
tax  (Consolidated FS) was 407.4 Million Baht and according to dividend policy of the Company, 
dividend payout should not exceed 60% of Company’s net profit after tax (Consolidated FS).   

The Company/Board of Directors proposed to pay dividend with respect to the operation from 
January 1, 2018 to December 31, 2018 at 0.45 Baht per share or 55.2% of Net profit totaling of 225.0 
Million Baht.  

  The Record date for the right to attend the 2018 TK AGM and the right to receive the dividend will be    

 March 12, 2019, the payment will be made on May 15, 2019.  Dividend Payout Table for 2018 and   

  2017 are as follows:   

Detail of Dividend Payment  Year 2018 Year 2017 

1. Net Profit (Consolidate) 407.4 Million Baht 466.9 Million Baht 

2. Number of Shares 500,000,000 shares 500,000,000 shares 

3. Dividend per share     0.45 Baht 0.52 Baht 

4. Total payment 225.0 Million Baht 260.0 Million Baht 

5. Dividend Payout Ratio 55.2% 55.7% 

  Directors comment
  approval from AGM for operating performance year 2018 to 500,000,000 shares of Thitikorn  

: Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment  

  shareholders at 0.45 Baht per share, totaling of 225.0 Million Baht or 55.2% of net profit after tax  
(Consolidated FS) in accordance
  May 15, 2019. 

 with the Company policy, the payment will be made on  
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 Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and  

 approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes  

 to an end. 

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

Objective and Reason:
               Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at the Annual General Meeting  

  According to the listed Companies Act and Article 18 of the Company’s  

               of Shareholders. If the number of directors is not multiple of three, the number of directors closet to  
               one-third vacate their offices which this year, there are 4 directors who will have to retire by rotation :  

1. Mr. Surin Dhammanives  Independent Director/ Audit Committee 

2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong         Director/ Nomination and Remuneration Committee 

3. Mr. Raksanit Phornprapha  Director/ Executive Director 

4. Mr. Prapol Phornprapha  Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

The Company has announced on its website   

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html  
and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as 
to propose the meeting agenda on the Company. However, there was neither proposal of director 
nominee or meeting agenda submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to 
reelect 4 retiring directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as 
follows: 

1. Mr. Surin Dhammanives  Independent Director/ Audit Committee 

2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong         Director/ Nomination and Remuneration Committee 

3. Mr. Raksanit Phornprapha  Director/ Executive Director 

4. Mr. Prapol Phornprapha  Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

 (Profiles of the Directors are shown in Attachment 5.1)    

  Directors commen

Independent Director was not having any constraint that would affect the performance of giving 

independent judgement and met with the related criteria. 

t: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as    

suitable persons for the business of the company.  Board of Directors has considered that the proposed  

Approved to propose to AGM for shareholders reappointment of 4 retired directors as proposed by 
Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.   
 

 5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose       

 9- year tenure comes to an end. 

Objective and Reason:

1. Ms. Orapin Chartabsorn    Independent Director/ President of Audit Committee 

   The Company set policy to limit tenure of independent directors at no more 

than 9 consecutive years or 3 serving terms. The two Independent Directors as follows: 

2. Mr. Taveeb  Chardtumrong Independent Director/ Audit Committee and  

    President of Nomination and Remuneration Committee 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html�
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have served on the board for a cumulative period of 9 years and almost 9 years.  In order to promote 

good corporate governance principle, the two Independent Directors had tendered their resignations 

to the Company with the effective date on April 25, 2019, after the completion of the 2019 AGM 

In this regard, the Nomination Committee proposed 2 directors and the Board of Directors resolved to 

propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment of the 2 directors to be 

Independent Directors and Subcommittee members as follows; 
1. Mr. Apichart Kasemkulsiri    Independent Director/ President of Audit Committee 

2. Mr. Kanich Punyashthiti  Independent Director/ Audit Committee and  

President of Nomination and Remuneration Committee 

(Profiles of Directors are attached on appendix for agenda 5.2) 

Directors commen

independence directors were not having any constraint that would affect the performance of giving 

independent judgement and met with the related criteria. 

t: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as 

suitable persons for the business of the company.  Board of Directors has considered that the proposed  

Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for 

appointment of the 2 directors to be Independent Directors and Subcommittee members. Director with 

vested interests have no right to vote. 

 
Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019 

Objective and Reason:

 

  Approve of directors remuneration for year 2019 as proposed by Nomination 
and Remuneration Committee with appropriateness and comparable to the industry benchmark as 
well as the business and profitable expansion of the Company, the Committee seek approval of 
budget no more than 3,000,000 Baht as follows;  

  Directors Remuneration Year 2019 (Current Year) Year 2018 

Proposed Budget 3,000,000 Baht 3,000,000 Baht 

1. Remuneration of Directors  
     Attendance fee (as number of   attended)   

          - Director 

 

 

40,000 Baht/Director/Time 

 

 

40,000 Baht/Director/Time 

2. Remuneration of Sub-committees :  Attendance fee to be paid per each attendance  

(There are 2 Sub-committees as follows:  Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee 

          - Chairman of Sub-committee 

          - Director of Sub-committee 

45,000 Baht/Director/Time 

40,000 Baht/Director/Time 

45,000 Baht/Director/Time 

40,000 Baht/Director/Time 

3. Other benefits -None- -None- 

Directors commen
of Director agreed to propose to the shareholders to approve the determination of Directors’  

t: Based on the nomination and Remuneration Committee’s opinion, the Board  

Remuneration for 2019 according to the Nomination and Remuneration Committee’s proposal. 
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Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2019 
Objective and Reason:

of Mr. Akadet Pliensakul or Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch  from  

   Audit Committee has nominated 3 auditors according to their 
performance,independent, audit fee and proposed to Board of Directors for the approval consist  

M.R. & Associates Co., Ltd. Which  were the Company current auditor to be Auditor of the Company 
and its subsidiaries for 2019  and to seek an approval for the 2019 audit fee (current year) of 
3,240,000 Baht which more than audit fee in 2018 of 3,040,000 Baht. 
Directors commen

1.  Mr. Akadet Pliensakul  Auditor license no. 5389 or  

t: Audit committee and Board of Directors has reviewed and approved to propose 
for AGM review, M.R. & Associates Co., Ltd. has been nominated one of the following auditors to 
perform an audit and sign the audit report for Thitikorn and its subsidiaries for year 2019: 

       (Signer of the Company audited financial statement for a period of five fiscal years 

                  from 2014-2018) 
2. Mr. Methee  Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or  

       (Signer of the Company audited financial statement for 2007 and for a period of five    

                   fiscal years from 2009-2013) 

 3. Mr. Pisit Chiwaruangroch  Auditor license no. 2803 
    (Has not sign the Company audited financial statement) 

The proposed auditor is not related to the company or subsidiaries/ managements/ major  
shareholders or related person enable to perform an audit and express an audit opinion 
independently.  
 
The Board of Directors, proposed by the Audit Committee, would like to seek an approval by AGM  
for 2019 audit fee (current year) of 3,240,000 Baht which more than

           

 audit fee in 2018 of 3,040,000 
Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:       

          
Auditor’s remuneration 

Year 2019 (Current Year) Year 2018 (Paid) 

M.R.& Associates Co., Ltd M.R.& Associates Co., Ltd 

 
 

Audit fee 

 

Non-audit 

service fee 

Audit fee 

 

Non-audit 

service fee 

Thitikorn Public Company Limited 1,470,000 - 1,360,000 - 

Subsidiaries   1,770,000 - 1,680,000 - 

Total 3,240,000 - 3,040,000 - 

 
Agenda 8: To consider and approve the maximum limit for issuance and offering of debentures. 

Objective and Reason:
Thitikorn is seeking shareholders approval to the maximum limit for issuance and offering of 
debenture at not exceeding 2,000 Million Baht.  

  In order to ensure operational flexibility with minimum impact to business   

million baht. Details of which are shown in (Appendix for agenda 8)  
Directors comment: Approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to 
consider and approve the maximum limit for issuance and offering of debenture at not exceeding 
2,000 Million Baht.  
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Agenda 9: To consider and approve other agendas (if any)  
 Directors commen
 shareholders would like to proposed other issues.  

t: The Board of Director has agreed to the above agendas, in case any 

                  
 The Record date for the right to attend the 2019 TK AGM and the right to receive the dividend will be 
on March 12, 2019, However, the right to receive the dividend is subject to shareholders approval at AGM.    
 Therefore, Thitikorn would like to invite all shareholders to attend the AGM on the aforementioned 
date and if shareholder needs to transfer voting right by proxy, please complete the attached Proxy Form with 
signature and send back with a certify copy of Identification Card.  If the transfer party is a legal entity, the copy 
of the Affidavit or Certificate of Incorporate with certified true and correct. For shareholders convenience and 
speedy process on the AGM please send all required documents to the Company by April 22, 2019

 

 or present 
all required documents to the Company staffs prior to the AGM. The registration of the AGM will commence from 
12:00 am.  

 In order for shareholders to make the best use of AGM and shareholders’ rights please submit your 
questions in advance with regard to any agendas to the Company website  
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/contact_ir.html or by fax at 02-318-3339. 
 
 Please be informed accordingly. 
 
 
 
                                                        
            Sincerely yours, 
                                                                                                                 
 
 
 

                                     (Ms. Prathama  Phornprapha) 
                                                                                     Managing Director 

  

 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/contact_ir.html�


 
 

ที่ TK.023/2561 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

เริ่มการประชุม 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม ได
กลาวแนะนําผูเขารวมประชุมประกอบดวยกรรมการบริษัท 10 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน คิดเปน 90.9% ของกรรมการท้ังหมด 
(เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุรินทร ธรรมนิเวศ ปวย ไมสามารถเขารวมประชุมฯ ได) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูสอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย  ดังนี้ 

 1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร 
 9.  นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10.  นางสาวเพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม ดังนี้ 

1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
3. นายทวีศักด์ิ เจริญศักด์ิโยธิน        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูจัดการฝายตางประเทศ 
4. นายธิติพล เลือดภักดี         กรรมการบริหารความเส่ียง / ที่ปรึกษา (เทียบเทาผูจัดการฝาย) 
5. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอย เขารวมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนช่ันแนล จํากัด ทํา
หนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุม 1 ทาน คือ คุณอภิชาต ตาทอง 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอนการประชุม ดังนี้ 
 1. บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไปยังผูถือหุน เปนเวลา 21 วันลวงหนากอนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียลงทะเบียน เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 
 2. บริษัทฯ ไดแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ที่เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูล และไดแจงการดําเนินการดังกลาวของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบโดยผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2561 
 3. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเร่ืองที่เห็นวามีความสําคัญและสมควรบรรจุเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ 

โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน 109 ราย นับจํานวนหุนได 412,436,623 หุน 
คิดเปนรอยละ 82.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลาวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระท่ี 6.1 และ วาระที่ 6.2 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้คร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมชัดเจนในบัตรลงคะแนน เชน ลงคะแนนเสียงเกินกวา 1 ชอง หรือกรณีมีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลง
ชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆา จะถือวาเปนบัตรเสีย สําหรับผูถือหุนที่ไมสงบัตรลงคะแนนเสียงไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวาผูถือ
หุนเห็นดวยและจะนับรวมเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ันๆ สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ 
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 113 ราย นับจํานวนหุนได 412,920,323 หุน    

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,920,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอที่ประชุม 

นายประพล ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําป 2560 ดังนี้  

ตลาดรถจักรยานยนต 

ตลาดรวมรถจักรยานยนตป 2560 มียอดจําหนาย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในป 2559 
นับเปนปที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนตกลับมาเติบโตขึ้น และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต
นาจะมียอดจําหนายอยูที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถจักรยานยนตรายเดือนสูงกวาในชวงเดียวกันของป 2559 จํานวน 8 เดือน มีเพียงเดือน 
มกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจําหนายรถจักรยานยนตตํ่ากวาในชวงเดียวกันของป 2559 
 สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2560 ยังคงโตไดดี โดยมีจํานวน 460,676 
คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในป 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกวาตลาดรวมรถจักรยานยนตเล็กนอย  

สวนประเภทของรถจักรยานยนตที่มียอดจําหนายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึ่งมีขนาดต้ังแต 150 CC ขึ้นไป แตไมถึง 500 CC ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผูผลิตจากประเทศญี่ปุนและยุโรป 
เขามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา 
 สําหรับโครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนตในป 2560 รถครอบครัวมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 50% จาก 48% ในป 2559   
และรถ Scooter มีสัดสวน 35% เทากับในป 2559 สวนกลุมรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดต้ังแต 500 CC ขึ้นไป 
และรถจักรยานยนตที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดสวนลดลงเปน 15% จาก 17% 
ในป 2559 

ตลาดรถยนต    
 ตลาดรวมรถยนตป 2560 มียอดจําหนาย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในป 2559 นับเปนปแรกที่
กลับมาฟนตัว หลังจากที่ติดลบตอเนื่องมาเปนเวลา 4 ป และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถยนตนาจะมี
ยอดจําหนายอยูที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถยนตรายเดือนสูงกวาทุกเดือนในป 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหนาย
สูงสุด และสูงกวายอดจําหนายในเดือนเดียวกันของ 3 ปที่ผานมา 

ในป 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งส้ิน 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 
6 สาขา ซึ่งคาดวาภายในป 2561 จะเปดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งส้ิน 9 สาขา สวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 
1 สาขา ที่เวียงจันทน ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปดสาขาเพิ่มแลว จํานวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สําหรับใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูระหวางการจัดต้ังบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

  มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 
 ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,018.0 ลานบาท เปนลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิมูลคา 9,032.0 ลานบาท ซึ่งคิดเปน 
90.2% ของมูลคาสินทรัยพรวม เพิ่มขึ้น 16.9%  จาก 7,724.0 ลานบาท ในป 2559 ขณะท่ีตลาดรวมรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น 
4.2% เปนลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต 8,400.0 ลานบาท หรือ  93.0% โดยแบงเปนลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ลานบาท หรือ 
95.3% และลูกหนี้ตางประเทศ 397.0 ลานบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต 545.0 ลานบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
86.0 ลานบาท หรือ 1.0% และสินเช่ือ Nano Finance 1.0 ลานบาท 

 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
สัดสวนลูกหนี้ของกลุมบริษัทประกอบดวย ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 93.0% ซึ่งในป 2560 มีจํานวน 8,400.0 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ลานบาท ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เทาของตลาดรวมรถจักรยานยนต ซึ่งเพิ่มขึ้น 
4.2% และลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 4.7% ของลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตรวม สําหรับลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมี
สัดสวน 6.0% ซึ่งเปนนโยบายของทางบริษัทที่ไมเนนการปลอยสินเช่ือรถยนต เนื่องจากมีการแขงขันสูงและผลตอบแทนนอย  
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โดยในป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต มีจํานวน 545.0 ลานบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ลานบาท ในป 2559 ในขณะท่ีตลาด
รวมรถยนตเพิ่มขึ้น  13.4% และมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 5.2% สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซ้ือรวม ลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในป 2560 อยูที่ 4.7% ลดลงเล็กนอยจากป 2559 ซึ่งอยูที่ 4.8% 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองที่เขมงวด โดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24-30 งวด บริษัทต้ังสํารองต้ังแต 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตที่คางชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระท้ังหมด 
บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน สวนลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 48-60 งวด บริษัทต้ังสํารอง
ต้ังแต 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตที่คางชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ
ทั้งหมด บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน 

 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 ณ ส้ินป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิกอนการตั้งสํารองมีมูลคา 9,586.0 ลานบาท มีการสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวถึง 
554.0 ลานบาท คิดเปน 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เม่ือเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 11.0 ลานบาท คิดเปน 50.4 เทา และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 455.0 
ลานบาท มีการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปน 121.8% ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทต้ังสํารองไวอยางเพียงพอ 

 นอกจากนี้ นายประพล ยังไดชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมใหทราบวา ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทยังไมไดเขารวมโครงการ
แนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เนื่องจากอยูในระหวางการศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวในอนาคต แตบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญกับเร่ืองการตอตาน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการตรวจสอบ และปองกันไมใหผูบริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเปนชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดสงคํารองเรียนหรือเบาะแสตางๆ ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต 
ฉอโกงในสาระที่สําคัญ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

 นางสาวปฐมา ไดกลาวช้ีแจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 รายได 
กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม ในป 2560 จํานวน 3,653.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ลานบาท ในป 2559 

ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหเชาซ้ือรวม จํานวน 2,890.8 ลานบาท รายไดจากการใหกูยืม จํานวน 22.3 ลานบาท และ
รายไดอื่นๆ จํานวน 729.1 ลานบาท 

คาใชจาย 
 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม ในป 2560 จํานวน 3,049.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ลานบาท ในป 2559 
โดยคาใชจายหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 2,022.9 ลานบาท คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 
903.8 ลานบาท และดอกเบี้ยจายของบริษัท จํานวน 111.8 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทมีตนทุนทางการเงินเฉล่ียอยูที่ 2.7% 
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กําไรสุทธิ 
 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 466.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ลานบาท ในป 2559 เนื่องจากรายไดจากการให
เชาซ้ือเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ ประกอบกับยังไดรับ
ประโยชนจากตนทุนขายและตนทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้อยางมีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น 
สงผลใหกําไรตอหุนเปน 0.93 บาท/หุน หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุน ในป 2559 โดยมีจํานวนหุนรวม 500 ลานหุน 

 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนรายไดของกลุมบริษัทในป 2560 มีรายไดหลักมาจากการใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต 78.2% สวนรายไดจาก
การใหเชาซ้ือรถยนตลดลงอยูที่ 0.9% สําหรับรายไดอื่นๆ ลดลงอยูที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหน้ีสูญรับคืนลดนอยลง เนื่องจาก
คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น 

สินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุน 
ณ ส้ินป 2560 กลุมบริษัทฐิติกรมีสินทรัพยรวม 10,018.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ลานบาท ในป 

2559 ซึ่งสินทรัพยหลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต สวนหนี้สินรวม 5,232.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 
4,061.5 ลานบาท ในป 2559 โดยบริษัทไดวางแผนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงิน ซึ่งคาดวาอัตราดอกเบ้ียจะ
ปรับสูงขึ้น จึงไดออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในสวนของผูถือหุนรวม 
4,785.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ลานบาท ในป 2559 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2560 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว ต้ังแตหนา 81 เปนตนไป โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจาก
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 115 ราย นับจํานวนหุนได 412,950,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 412,950,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบันบริษัท
มีการขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาว มีการเปล่ียนไปจาก
เดิม ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้ 

นโยบายเดิม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) 

 นโยบายใหม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 116 ราย นับจํานวนหุนได 412,952,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ เสนอ 
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 408,477,323 หุน คิดเปนรอยละ 98.9163 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย     4,475,000 หุน คิดเปนรอยละ   1.0837 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

 
วาระที่ 5   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล 

  ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 50 ลานบาท ซึ่ง
ครบรอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แลวจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท มี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 3,249.9 ลานบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปน
เงินปนผลจายใหกับผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายช่ือผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 7 มีนาคม 2561  ในอัตราหุนละ 
0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะนําไปเปนเงินกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 117 ราย นับจํานวนหุนได 412,957,923 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใน
อัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน 

 วาระที่ 6.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล ชี้แจงตอที่ประชุมถึงขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเร่ืองของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 11 ทาน มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบษุกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

จากนั้น น.ส.นิรมล  ไดกลาวเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเปนที่เรียบรอยแลว จึงจะเรียนเชิญกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขามายังที่ประชุมตอไป 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ ไดผานกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัท วามีคุณสมบัติเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ในปนี้กลับเขาดํารง
ตําแหนงของบริษัทอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแตละทานตาม
เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระน้ี จะเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมดจากผูถือหุนทุกรายทั้ง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนคร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ครบท้ัง 3 ทาน ตามรายชื่อที่เสนอแลว และแจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

412,957,823 เสียง 
(100.00%) 

100 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ/ 
ประธาน
กรรมการบริหาร

412,957,923 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร

407,679,098 เสียง 
(98.7217%)

 5,278,825 เสียง 
(1.2783%) 

 0 เสียง 
 

0 เสียง 
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วาระที่ 6.2  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน  

น.ส.นิรมล ไดผูชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยมีกรรมการ 1 ทาน ที่ตองออกตามวาระ คือ 

น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 โดยกรรมการทานนี้ ไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดมีการพิจารณาผู
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 
เปนกรรมการ แทนกรรมการท่ีไมประสงคจะตอวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเปนกรรมการใหม ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว 
ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย เปน
กรรมการของบริษทั 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย         กรรมการ 412,957,923 เสียง 
(100.00%)

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

วาระที่ 7   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561                                                                                                        

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล ไดกลาวช้ีแจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมให
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาทตอป ซึ่งเทากับป 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง เทากับป 2560 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนมัุติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุม 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสองในสาม อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2561 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอ
การประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 
บาทตอการประชุมตอคร้ัง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2561 ตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอใหอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 3 
ทาน คือ  

1. นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803     

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2561 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
3,040,000 บาท ซึ่งนอยกวาคาสอบบัญชีในป 2560 ที่มีจํานวนเงิน 3,160,000 บาท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ัง นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชี
ป 2561 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งไดผานการอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันวงเงินหุนกูคงเหลือ 
2,600 ลานบาท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู และ/หรือไถถอนหุนกู  

จึงขอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูชุดใหมภายในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท และเม่ือรวมกับวงเงินหุนกู
เดิมที่มีจํานวน 2,600 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุนกูรวมทั้งหมด 3,200 ลานบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สําหรับ
รายละเอียดของวงเงินหุนกู ผูถือหุนสามารถดูไดจากเอกสารที่ไดจัดสงให 

 ตารางแสดงวงเงินหุนกูคงเหลือทั้งหมด 

รายละเอียด จํานวน 

หุนกูคงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60 
บวก  ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุนกู เม่ือวันที่ 27 ก.ย. 60 
หัก    ออกหุนกู วันที่ 23 ก.พ. 61 
วงเงินหุนกูคงเหลือ 
บวก  รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุนกูชุดใหม ในวันที่ 25 เม.ย. 61  

200  ลานบาท 
3,000  ลานบาท 

600  ลานบาท 
2,600  ลานบาท 

600  ลานบาท 

รวมเปนวงเงินหุนกูคงเหลือทัง้หมด 3,200  ลานบาท 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 

น.ส.นิรมล แจงวาสําหรับในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุม 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ภายใน
วงเงินไมเกิน 600 ลานบาท รวมกับวงเงินหุนกูคงเหลือเดิม 2,600 ลานบาท รวมเปนวงเงินหุนกูทั้งส้ิน 3,200 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-            คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามหรือขอเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและปดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
        
 
 

______________________________________                                      
                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางอังคณา สมชื่อ  ผูบันทกึการประชุม 
นายวิชัย สุรนัคครินทร และ นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  ผูตรวจทาน   

 



      

Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General Meeting     

 

 Announcement on February 2, 2007, Proxy Form (Edition 5) 2007 by Department of Business 

Development, Ministry of Commerce, has set the three proxy forms as follows:    

 

(1) Proxy (From A)  General Form 

(2) Proxy (From B)  Voting is clearly and definitely specified  

(3) Proxy (From C)  Foreign shareholder with appointed custodian in Thailand 

 

 

In case of Foreign Shareholders with appointed custodian in Thailand can use Proxy (Form A), Proxy 

(Form B), and Proxy (Form C).  Other Shareholders can only use either Proxy (Form A) or Proxy (Form B) for 

attendance by proxy to attend the meeting and voting which already attached on the invitation letter.  

Attendance by proxy must present the required documents according to invitation letter for registration at the 

meeting.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tk.co.th 
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Proxy (From A) 

                                                            ( General Form )                   (Duty Stamp of Baht 20 is required) 

 

                            

     

                     Made at .…………………...……….……………………………. 

                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
 

 (1)I/We…….……………………………………………………………………..Nationality…………………………….. 

residing at …………Road……………………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….…………………………. 

Amphoe/khet……………………..………………Province…………………………..……… Postal Code……………….……… 

               (2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited

 cast is................................................... votes  as described below : 

, Holding the shares in total amount 

of..........................................................shares and the total number of votes for which I am/We are entitled to  

       Ordinary shares in the amount of.......................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes; and 

       Preferred shares in the amount of....................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 
 

 (3) I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons : 

                       (1) ……………………………………………………...Age ...............years Residing at..................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

         (2)……………………………………………………...Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

                       (3)………………………………………………….…. Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on 

Thursday, April 25, 2019  at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road 

Huamark, Bangkapi, Bangkok

 

  or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or 

changed. 
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Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/ us in all respects 
 

 

 

     Signature…………………………………….The Grantor 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

 

 

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes on its 

behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order 

to separate the votes. 

Note 
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Proxy (From B) 

 (Voting is clearly and definitely specified)  

                                         (Duty Stamp of Baht 20 is required) 

 

                      Made at .…………………...……….……………………………. 

                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
 

 (1)I/We…….……………………………………………………………………..Nationality…………………………….. 

residing at …………Road……………………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….…………………………. 

Amphoe/khet……………………..………………Province…………………………..……… Postal Code……………….……… 

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited

 cast is................................................... votes  as described below : 

, Holding the shares in total amount 

of..........................................................shares and the total number of votes for which I/We am/are entitled to  

       Ordinary shares in the amount of.......................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 

       Preferred . shares in the amount of....................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 
 

 (3)  I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons : 

                       (1)  ……………………………………………………...Age ...............years Residing at.................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

         (2)……………………………………………………...Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

                       (3)………………………………………………….…. Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on 

Thursday, April 25, 2019  at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road 

Huamark, Bangkapi, Bangkok
  

  or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed. 

 (4) I/we authorize the Proxy to vote on my/ our behalf in this meeting as follows: 

                Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

                                    in all respects. 

 

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

  (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:  

               Approve   Not Approve  Abstain 

 

 

 

 

 



Page 2 of 6 

  

                                

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  

                (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

results 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                

Approve   Not Approve  Abstain 

 

  

                         

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

the year ended December 31, 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                

Approve   Not Approve  Abstain 

 

  

                        

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit  

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

for the operating results for the financial year 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                

Approve   Not Approve  Abstain 

 

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 

and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure 

comes to an end. 

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

. 

                                     in all respects. 

                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

           Election of all members of the Board of Directors 

               Approve   Not Approve  Abstain 

                  Election of each member of the Board of Directors 

                       1. Name of Director              Mr. Surin Dhammanives 

              Approve   Not Approve  Abstain 

          2. Name of Director            Mr. Wiboon Perm-Arayawong 

               Approve   Not Approve  Abstain 

                     3. Name of Director            Mr. Raksanit Phornprapha 

               Approve   Not Approve  Abstain 

              4. Name of Director            Mr. Prapol Phornprapha 

               Approve   Not Approve  Abstain 
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5.2)  To 

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure 

comes to an end. 

                                     in all respects. 

                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

                      1. Name of Director             Mr. Apichart Kasemkulsiri 

              Approve   Not Approve  Abstain 

     2. Name of Director             Mr. Kanich Punyashthiti 

              Approve   Not Approve  Abstain 

  

            

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                 

                                           Approve   Not Approve  Abstain 

 

               

            

Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for  

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

year 2019.  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                 

                                           Approve   Not Approve  Abstain 

 

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.8 To consider and approve the issue and offering of debenture.   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :                 

                                            Approve   Not Approve  Abstain 

 

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.9 To consider and approve other agendas (if any)  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows:                 

                                            Approve   Not Approve  Abstain 
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(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall 

not be deemed as my/our votes as a shareholder. 

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda 

considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the 

Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our intention 

specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects 
 

 

     Signature…………………………………….The Grantor 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

 

 

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on   

Note 

        its behalf and the number of shares held by such a  shareholder may not be split for more than one proxy in  

        order to separate the votes 

2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and 

election of the directors 

3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to 

Proxy From B as attached. 
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 Annex to the Proxy Form B 

 Granting of power to a proxy as a shareholder of                      Thitikorn                      Public Company Limited. 
                     

The Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on Thursday, April 25, 2019  at 2.00 p.m. at the 

Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok

  

 or on such other 

date and time and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

                 Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

        Approve                                    Not Approve                              Abstain 

 

                 Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

        Approve                                     Not Approve                              Abstain 

   

                Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

        Approve                                    Not Approve                              Abstain 

 

Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

        Approve                                    Not Approve                              Abstain 

 

Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

        Approve                                    Not Approve                              Abstain 
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 Agenda no.............................. Re: Election of Director 

                             Name ..................................................................................................        

                                    Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                             Name ..................................................................................................        

                                    Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        

      Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        

      Approve                                    Not Approve                              Abstain 

      Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 

      Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 
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Proxy (From C) 

 (Foreign shareholder which appointed custodian in Thailand) 

                                         (Duty Stamp of Baht 20 is required) 

               

                     Made at .…………………...……….……………………………. 

                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
 

 (1)I/We…….……………………………………………………………………..Nationality…………………………….. 

residing at …………Road……………………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….…………………………. 

Amphoe/khet……………………..………………Province…………………………..……… Postal Code……………….……… 

As a custodian of ………………………………………….. which is a shareholder of Thitikorn Public Company Limited

Holding the shares in total amount of..........................................................shares and the total number of votes for which  

, 

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes  as described below : 

       Ordinary shares in the amount of.......................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 

       Preferred shares in the amount of....................................... shares and the number of votes for which  

I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 
 

 (2)  Appointment of other person as my/our proxy : I/We hereby authorize and appoint either one of the following 

persons : 

                       (1) ……………………………………………………...Age ...............years Residing at..................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

         (2)……………………………………………………...Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 

                       (3)………………………………………………….…. Age ...............years Residing at...................................... 

.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 

Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on 

Thursday, April 25, 2019  at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road 

Huamark, Bangkapi, Bangkok

  

  or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed. 

(3) I/we authorize the Proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting is as follows: 

              To vote based on the total number of shares held by me/us to which I/ we am/ are entitled 

              To spit the votes as follows : 

                Ordinary shares in the amount of.................................... shares with the number of votes  

for which I am/We are entitled to cast is................................................... votes 

                 Preferred shares in the amount of................................... shares with the number of votes  

for which I am/We are entitled to cast is................................................... votes 

  total number of shares for which I am/We are entitled to cast the vote......................................... votes 
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 (4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

                 Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

                                    in all respects. 

 

                (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

  (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :  

       Approve…………vote(s)           Not Approve………... vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

  

                               

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  

                (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

results 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

                     Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

  

                         

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

the year ended December 31, 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :                

                     Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

  

                       

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit  

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

 for the operating results for the financial year 2018 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

                     Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

Agenda no.5 

and appointment of a new director. 

To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation       

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

. 

                                     in all respects. 

                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

           Election of all members of the Board of Directors 

         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
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                  Election of each member of the Board of Directors 

                       1. Name of Director             Mr. Surin Dhammanives 

          Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

          2. Name of Director            Mr. Wiboon Perm-Arayawong 

          Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

                     3. Name of Director            Mr. Raksanit Phornprapha 

           Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

      4. Name of Director            Mr. Prapol Phornprapha 

           Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

                5.2) To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure  

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

comes to an end. 

                                     in all respects. 

                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

                      1. Name of Director             Mr. Apichart Kasemkulsiri 

              Approve   Not Approve  Abstain    

                      2. Name of Director             Mr. Kanich Punyashthiti 

              Approve   Not Approve  Abstain   

                  

            

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019 

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                 

                         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

 

               

            

Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for  

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

year 2019.  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                 

                         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

 

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.8 To consider and approve the issue and offering of debenture.  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                 

                         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

 

 

 

 

 



Page 4 of 6 

  

                              (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

Agenda no.9 To consider and approve other agendas (if any)  

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                 

                         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

 

(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/ our intention specified herein 

shall not be deemed as my/our votes as a shareholder. 

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda 

considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the 

Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our 

intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects 
 

 

     Signature…………………………………….The Grantor 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

      Signature……………………………………. The Proxy 

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

 

        1.    This Proxy From C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder    

Note 

 registration book as a forign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore. 

2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are : 

(1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy from 

on behalf of such shareholder; and  

(2) A letter confirming that the person executing the proxy from has obtained a license for being a 

custodian. 

3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its 

behalf and the number of shares held by such a  shareholder may not be split for more than one proxy in order 

to separate the votes 

4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and 

election of the directors 

5. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to 

Proxy From C as attached. 
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 Annex to the Proxy Form C 

 Granting of power to a proxy as a shareholder of                      Thitikorn                      Public Company Limited. 
                     

The Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on Thursday, April 25, 2019  at 2.00 p.m. at the 

Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok

  

 or on such other 

date and time and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

                 Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

      Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

                 Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

      Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

   

                Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

      Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

      Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

 

Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                

      Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s)                                   
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 Agenda no.............................. Re: Election of Director 

                             Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

                             Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

      Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

      Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

      Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

      Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 

      Name ..................................................................................................        

       Approve…………vote(s)           Not Approve……….. vote(s)       Abstain………….. vote(s) 
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

1. Name - Surname                Mr. Surin Dhammanives 

Present Position         Independent Director and Audit Committee  

Age                                              73 years 

Education                                    DBA (Honorary) Chiang Mai University              

          BA (Economics) Chiang Mai University                                                          

Directorship training program     None  

Training Program attended  

in the  previous year        None 

Experience:    

Listed Company          2015- Present  Independent Director and Audit Committee, 

     Thitikorn Plc 

Non-Listed Company   

and other organization        2008- Present  Director, H&R Development Co., Ltd. 

       2005-2011  Director, S.P.Suzuki Plc.                  

       1994-2004       Director, Siam Motor Co.,Ltd. 

          1994-2004  Director, Siam Nissan Automobile Co.,Ltd. 

Type of director         Independent Director and Audit Committee 

Selection methodology                   Board of Directors has reviewed the proposed independence directors were    

           considered as not having any constraint that would affect the performance of giving  

       independent judgement and meeting the related criteria. 
       The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

       Mr. Surin Dhammanives

        and expertise, to be director of the Company 

, as a qualified candidate with industry knowledge    

Shareholding                               -None- 

Date of appointment        8 May 2015   

No.years on the board                4 years 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name  

listed companies  

Positions in non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ related 

companies 

 

Amount 

 

Type of 

director 

Mr. Surin Dhammanives -None- - 1 -None- 

Meeting Attendance         -2 of 4 Board of Directors meeting, - of 4 Audit Committee meeting in 2018 

Remark

 

 :  Mr. Surin Dhammanives faced brain health problem that needs recuperation.  Therefore, he was not able to attend 

Annual General Meeting of Shareholders and most of Board of Directors Meetings in 2018 due to health reason. 
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

2. Name - Surname                Mr. Wiboon Perm-Arayawong 

Present Position         Director/ Nomination and Remuneration Committee 

Age                                              61 years 

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

                                                       Graduate School of Business 

          Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University 

Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University 

       Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class, 

Thailand National Defense College, National Defense Institute 

Training Program        Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process,   

          Judicial Training Institute 

                                                     Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3) 

                                                      Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD) 

           The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD) 

                                                      Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)           

                                                      Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association      

Training Program attended  

in the  previous year        None 

Experience:    

Listed Company          2013- Present  Independent Director and Nomination and Remuneration      

                                              Committee, Thitikorn Plc 

Non-Listed Company   

and other organization        2015-Present  Executive Director,  Thai Composites Co., Ltd. 

Present  Director, Executive Director, Treasurer, 

 The Sirindhorn International Environmental Park 

                Past  Director,Chairman of Business Development,  

                                              Wastewater Management Authority (WMA) 

Past      Director and General Manager,  

                               Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) 

Past  Deputy Chairman of the Board, Executive Director, Audit    

Committee, Stock Exchange of Thailand  

    Past  President and Chief Executive Officer,  

ACL Securities Co., Ltd. 
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

Type of director         Director/ Nomination and Remuneration Committee 

Selection methodology                   Board of Directors has reviewed the proposed independence directors were    

           considered as not having any constraint that would affect the performance of giving  

       independent judgement and meeting the related criteria. 
      The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

       Mr. Wiboon Perm-Arayawong

        and expertise, to be director of the Company 

, as a qualified candidate with industry knowledge    

Shareholding                                 -None-  

Date of appointment        23 April 2013                                                                        

No.years on the board                6 years 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name  

listed companies  

Positions in non-

listed companies 

 

Positions in rival 

companies/ related 

companies 

 

Amount 

 

Type of director 

Mr. Wiboon Perm-Arayawong -None- - 2 -None- 

Meeting Attendance         4 of 4 Board of Directors meeting and   

                                                     1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2018   
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

3. Name - Surname                 Mr. Raksanit Phornprapha 

Present Position         Director/ Executive Director 

Age                                              72 years 

Education                                    B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A. 

Directorship training program     Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year                    None 

Experience: 

Listed Company          2003-Present Director, Thitikorn Plc.  

          2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc. 

Non-Listed Company   

and other organization        1987-Present  Director, SPSU Plc. 

                      1979-Present  Director, S.P. International Co., Ltd. 

          1979-2010  Director, Zinphol Co., Ltd. 

Type of director         Director/ Executive Director 

Selection methodology                   The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

        Mr. Raksanit Phornprapha

         knowledge and  expertise, to be director of the Company.   

, as a qualified candidate with industry   

Shareholding                                  9,450,000 shares or 1.89% of the total number of Voting shares 

Date of appointment                    6 June 2003 

No.years on the board                16 years 

Positions in other listed/non listed companies  

 

Name  

listed companies  

Positions in non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/related 

companies 

 

Amount 

 

Type of 

director 

Mr. Raksanit Phornprapha -None- - 2 -None- 

Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting in 2018 
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

4. Name - Surname                Mr. Prapol Phornprapha 

Present Position                       Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

Age                                              45 years 

Education                                    B.S., Babson College, MA., U.S.A. 

Directorship training program      TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556 

         Thai Listed Companies Association (TLCA) 

        Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy 

        “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2 

             Thailand Energy Academy 

         Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006,  

          Thai institute of Directors (IOD) 

                        TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008 

             Thai Listed Companies Association (TLCA) 

Training Program attended  

in the  previous year         None 

Experience:               

Listed Company            2003-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc. 

          2003-Present  Executive Director, Thitikorn Plc. 

Non-Listed Company   

and other organization          2017-Present Director,  Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 

         2017-Present Managing Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd 

         2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai  Co.,Ltd 

         2014-Present Director, Suosdey Finance PLC 

            2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd 

         2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd. 

            2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd. 

          2007-Present  Director, Lexus Bangkok Co., Ltd. 

          2001-Present  Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd. 

         2001-Present Director, Chayapak Co., Ltd. 

         2011- 2018  Director, TK Debt Services Co., Ltd. 

          1997- 2001  Analyst, JP Morgan  

 

 

 

 

 



6 

(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

Type of director         Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

Selection methodology                   The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

                                                     Mr. Prapol Phornprapha

                                                          knowledge and  expertise, to be director of the Company.   

, as a qualified candidate with industry   

Shareholding                               25,566,667 shares or 5.11% of the total number of Voting shares 

Date of appointment        6 June 2003 

No.years on the board                16 years 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name 

listed companies  

Positions in 

non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ 

related 

companies 

 

Amount 

 

Type of director 

Mr. Prapol Phornprapha -None- - 7 -None- 

Meeting Attendance       4 of 4 Board of Directors meeting in 2018 
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(Appendix for agenda 5.1) 

 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

1. Shall not hold more than 1% of voting shares of the Company, affiliated company, associate company or 

juristic person who many cause conflict of interest (including shareholding of related person). 

Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director 

2. Shall not take part in the in the management of the Company, not being an employee, staff member, 

advisor who receives a regular salary from the Company or a person with authority of the Company, 

affiliated company, associate company or juristic person who many cause conflict of interest at present or 

2 years prior of taking Independent Directorship. 

3. Shall not has blood relation or related by any certificate in accordance to laws such as parent, spouse, 

sibling and child including child’s spouse of management, major shareholder, a person with authority or a 

person who will be nominated as management or a person with authority of the Company or affiliated 

company. 

4. Shall not has business relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic 

person who many cause conflict of interest that may interfere with an independent judgment and shall not 

be a major shareholder.  Director who is not independent director, management or a person with business 

relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic person who many cause 

conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship.  Business relation including trade 

transaction as normal business transaction, renting or letting real estate, transaction regarding assets or 

services or financial assistance with transaction size from 3% of net tangible assets or more than 20 million 

Baht which ever the lower amount. 

5. Shall not be auditor of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who many 

cause conflict of interest and shall not be major shareholder.  Director who is not independent director, 

management or partner of auditing firm which conduct auditing of the Company, affiliated company, 

associate company or juristic person who many cause conflict of interest at present or 2 years prior of 

taking Directorship.     

6. Shall not perform any services including legal advisor or financial advisor which receives fee more than 2 

million Baht annually from the Company, affiliated company, associate company or juristic person who 

many cause conflict of interest.  In case of services perform by juristic person, should included a major 

shareholder, director who is not independent director, management or partner of the service provider at 

present or 2 years prior of taking Directorship. 

7. Shall not become independent director by representing the Company director, major shareholder, or 

shareholder who related to major shareholder of the Company. 

8. Shall be able to give an independent opinion with regard to the Company operation. 
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Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

The Company has specified qualification and criteria for its independent director on par with Stock 

Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand specification with regard to share holding of the Company.  

Independent director shall not hold more than 1 percent of voting shares of the Company, and the proposed 

independent director has the following relationships:     

Relationship Proposed Independent Directors Proposed Independent Directors 

Mr. Surin Dhammanives Mr. Wiboon Perm-Arayawong 

The Company share 

-   Number of shares 

-   Percentage of voting shares 

None 

 

 

None 

 

 

Relative of management/major shareholders of the Company/ 

affiliated company 

None 

 

None 

 

Relationship with the Company/affiliated company/associate 

company or juristic person that may cause conflict of interest 

presently or over the last two years 

(1) Director with management responsible , employees or 

advisors with regular salary 

(2) Provided expert advice services ( such as auditor or 

legal advisor) 

(3) Business relation (such as buy or sell raw 

material/goods/services or lending/borrowing money) 

with specify amount of transaction   

 

 

 

None 

 

None 

None 

 

 

 

 

None 

 

None 

None 
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Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- 

year tenure comes to an end 

 

1. Name – Surname                   Mr. Apichart Kasemkulsiri 

Age                                                  52 years 

Education                           Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of  

              Business Administration Of Chulalongkorn University 

           Bachelor of Business Administration Department of Banking  

              and Finance Faculty of Commerce and Accountancy  

              Chulalongkorn University 

Directorship training program         Directors Certification Program (DCP 73/2004), Thai institute of Directors (IOD) 

Experience          

Working experience dating back 5 years to the present 

Listed Company

2018 – Present      •    Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer,  

  

                                    L.P.N.DEVELOPMENT PLC. 

2004 – Present • Director, T.Krungthai Industries PLC. 

 

       Non-Listed Company and other organization

2018 – Present • Director, Lumpini Property Management Co., Ltd. 

   

2018 – Present • Director, Pornsanti Co., Ltd. 

2018 – Present • Director, Lumpini Property Service and Care Co., Ltd. 

2007 – Present • Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd. 

Other businesses that may cause conflicts of interest with the company -None- 
State affairs

 

       -None- 

Past work experience 

• Executive Director And Senior Executive Vice President Treasury and Banking Operations Group 

  ICBC (Thai) PLC. 

• Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited 

• Director, ACL Securities Company Limited 

• Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC. 

 

Type of director             Independent Director/ President of Audit Committee 

Selection methodology The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated 

Mr. Apichart Kasemkulsiri 

 knowledge and  expertise, to be director of the Company.   

, as a qualified candidate with industry   
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(Appendix for agenda 5.2) 

 

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- 

year tenure comes to an end 

 

Shareholding                                  -None- 

No.years on the board                    - 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name 

Other listed companies  

Positions in 

non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ 

related 

companies 

 

Amount 

 

Type of director 

Mr. Apichart Kasemkulsiri 2 1)Director, Risk 

Management 

Committee,                                    

L.P.N.DEVELO

PMENT PLC. 

2) Director, 

T.Krungthai 

Industries PLC 

4 -None- 

Meeting Attendance       -None- 
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(Appendix for agenda 5.2) 

 

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- 

year tenure comes to an end 

 

2. Name – Surname                   Mr. Kanich Punyashthiti 

Age                                                  49 years 

Education                           LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

               LL.M., Harvard 

               LL.M., Michigan  

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

               High Level Justice Process Administers Certificate (บ.ย.ส.) Class 17,  

             Thailand Institute of Justice  

Directorship training program         -None-  

Experience      

Position :  

 • Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University  

 • Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

 • College Council, Chitralada Technology College (วทิยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา) 

 • Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University  

 • Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนกุรรมการ

นโยบายจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector 

Development Commission  

 • Director, Chitralada School Foundation (มลูนิธิสยามบรมราชกมุารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา) 

 • Director, Rajprachasamasai School Foundation (มลูนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศยั ในพระบรมราชปูถมัภ์) 

 • Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มลูนิธิมหาจกัรีสิรินธร เพ่ือ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 • Director, Prince Mahidol Foundation (มลูนิธิสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) 

 • Director, The National Identity Foundation (มลูนิธิเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาต)ิ 

 • Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มลูนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร) 

 

Teaching: 

 • Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University  

 • Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University  

 • Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management  

 • European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University  

 • European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University  
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(Appendix for agenda 5.2) 

 

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- 

year tenure comes to an end 

 

Previous Positions: 

 • Director, Siam Tyre Public Company Limited 

 • Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University  

 • Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Vice Dean (Administration and International Affairs), Faculty of Law, Chulalongkorn University 

 • Sub-Committee on Economic and Social Rights, National Human Rights Commission 

 • Ad-hoc Committee (คณะกรรมาธิการวสิามญั) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism  

    Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly 

 

 Type of director            Independent Director/ Audit Committee and  

President of Nomination and Remuneration Committee 

Selection methodology The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated 

Mr. Kanich Punyashthiti

knowledge and  expertise, to be director of the Company.   

, as a qualified candidate with industry   

Shareholding                                  -None- 

No.years on the board                    - 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name 

Other listed companies  

Positions in 

non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ 

related 

companies 

 

Amount 

 

Type of director 

Mr. Kanich Punyashthiti -None- - 13 -None- 

Meeting Attendance       -None- 
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Thitikorn Public Company Limited is seeking Shareholders approval the maximum limit for issuance 

and offering of debentures with the details as follows: 

Purpose: Working capital and/or appropriate funding for the Company’s operation and/or expansion of the 

Company’s business and/or debt repayment and/or retirement of debenture   

Type: Debentures with or without specify name, subordinated and/or unsubordinated, secured and/or 

unsecured and with or without representative of debenture holder depending on appropriate market conditions at 

such time the debentures are issued and offered. 

Currency: Baht and/or and other foreign currencies  

Total value of Debenture - Not exceeding 2,000 million baht equivalent amount in other foreign 

currencies 

Maturity - Not over 10 years of each issuance 

Type Offering  -  The debenture issued pursuant to this plan will be offered in all or in part, and/or as a 

program to public offering and institutional investors, and/or to private placement, and/or institutional investors or  

local High Net-worth investors and/or to any foreigner such offerings may be made in one time or several times in 

accordance with the notifications of SEC and/or Office of the SEC and/or other related rules and regulations in force at 

the time the debentures are offered. 

Early Redemption – The Company may or may not have the right to early redemption and buyback of 

the debenture subject to the terms and conditions of each issuance. 

Interest Rate or Yield -   Subject to the prevailing market conditions at the time of issue and offering or 

under terms and conditions of the debentures issued at such time.   

Authority to determine other details - The Board of Directors and/or any person assigned by The 

Board of Directors shall have the power to specify any details on terms and conditions with regard to debenture 

issuance and offering as the following:  

(1) To determine the details in connection with debentures, among other things, types, names, 

interest rates, maturity, redemption period, appointing the representative of debentures holder as 

well as details regarding an offer for sale including but not limited to price, method and period to 

offer and allot such debentures. 

(2) To appoint financial advisors, and/or underwriter, and/or credit rating agencies to rate credit of 

issuer and/or security, and/or other person where such appointment is required under related rules 

and regulations and or in any event as they deem fit. 

(3) To contact, negotiate, enter into, execute, and amend contracts and/or documents as well as 

to contact, furnish information, submit documentation to the Office of the SEC and/or other related 

entity regarding issuance and offering of debenture and to do any and all acts and things necessary 

or requisite as they deem fit.   
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1. Name - Surname                   Ms. Orapin Chartabsorn   
Type of director                          Independent Director, President of Audit Committee 

Age                                                 78 years 

Address                                            130 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Road,  

                                                       Suanluang, Bangkok 10250 

Nationality                                      Thai 

Education                                       B.A., Bachelor Degree of Accountancy(Hons.) ,Chulalongkorn University 

             MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business  

                                                             Administration, Sweden           

                                                       Ms.(Accounting) University of Wisconsin,  Madison, USA 

                                                            MBA (International Business) University of Wisconsin,  Madison USA 

Directorship training program        Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) Class 43/2013, 

            Thai institute of Directors (IOD) 

         Director Accreditation Program – DAP Class 91/2011, Thai institute of   

                                                       Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year           None 

Experience       

Listed Company             2013-Present President of Audit Committee, Thitikorn Plc. 

          2010-Present Independent Director, Thitikorn Plc.     

Non-Listed Company   

and other organization           2007-2009  Director, Government Saving Bank for Society   

Foundation, Government Saving Bank   

          2003-2005      Director, Government Saving Bank 

          2001-Present Director, MMP Corporation

          1965-2001      Member of Faculty of Commerce and Accountacy,  

  

   Chulalongkorn University 

Shareholding                                  -None- 

Date of appointment                       April 20, 2010 

No.years on the board                   9 years 
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Positions in other listed/non listed companies 

 

Name 

Other listed companies  

Positions in 

non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ 

related 

companies 

 

Amount 

 

Type of director 

Ms.Orapin Chartabsorn   -None- - 1 -None- 

Meeting Attendance         4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2018 

Interestedness in the Meeting       -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of   

                                          Board of Directors) 
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2. Name - Surname                  Mr. Taveeb Chardtumrong 

Type of director                         Independent Director, Audit Committee and 

              President of Nomination and Remuneration Committee 

Age                                                70 years 

Address                                             317/4 Ekamai 19, Sukumvit 63 Road, Khlongton nua,  

                                                       Wattana, Bangkok 10110                                                       

Nationality                                      Thai 

Education                                       MBA Quantitative Methods, St. Johns University 

                                                            B.A. Mathematics, University of Oregon 

Directorship training program        Director Accreditation Program – DAP class 83/ 2010, Thai institute of   

                                                            Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year           None 

Experience       

Listed Company             2012- Present President of Nomination and Remuneration   

      Committee, Thitikorn Plc 

          2009-2012  Nomination and Remuneration Committee,  

Thitikorn Plc. 

2009-Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn 

Plc.     

Non-Listed Company   

and other organization                    2006-2009      Advisor to the President, Bank Thai Plc.                                                      

           2005-2009      Director, BT Securities Co., Ltd                                                        

Shareholding                                 -None- 

Date of appointment                      November 10, 2009 

No.years on the board                  9 years 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name  

Other listed companies  

Positions in non-

listed companies 

 

Positions in rival 

companies/related 

companies 

 

Amount 

 

Type of 

director 

Mr. Taveeb Chardtumrong -None- - -None- -None- 

Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting and   

                                                   1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2018.   

 Interestedness in the Meeting     -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of   

                                          Board of Directors) 
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3. Name - Surname                  Mr. Surin Dhammanives  

Type of director                         Independent Director, Audit Committee  

Age                                                73  years 

Address                                            214 Village Lakeside  Villa 2, Mangna-Trade.7.5, Bang Kaew,  

          BangPhli, Samutprakan 10540 

Nationality                                      Thai 

Education                                       DBA (Honorary) Chiang Mai University              

             BA (Economics) Chiang Mai University                                                         

Directorship training program       Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017,  

                                                      Thai institute of Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year           None  

Experience     

Listed Company             2015- Present Independent Director and Audit Committee, 

     Thitikorn Plc 

Non-Listed Company   

and other organization           2008- Present Director, H&R Development Co., Ltd. 

          2005-2011  Director, S.P.Suzuki Plc.                  

          1994-2004      Director, Siam Motor Co.,Ltd. 

             1994-2004  Director, Siam Nissan Automobile Co.,Ltd. 

Shareholding                                     -None- 

Date of appointment                        May 8, 2015 

No.years on the board                    4 years 

Positions in other listed/non listed companies 

 

Name  

Other listed companies  

Positions in non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ related 

companies 

 

Amount 

 

Type of 

director 

Mr. Surin Dhammanives -None- - 1 -None- 

 

Meeting Attendance         4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2018   

Interestedness in the Meeting      -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of   

                                          Board of Directors)     

Remark

 

 :  Mr. Surin Dhammanives faced brain health problem that needs recuperation.  Therefore, he was not able to 

attend Annual General Meeting of Shareholders and most of Board of Directors Meetings in 2018 due to health reason. 
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4. Name - Surname                  Mr. Wiboon Perm-Arayawong 

Type of director                         Independent Director and Nomination and Remuneration Committee  

Age                                                61  years 

Address                                            108/1 Soi.13 Intamara 22, Dindang, Dindang, Bangkok 10400 

Nationality                                      Thai 

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

                                                        Graduate School of Business 

             Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University 

Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University 

Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class, 

Thailand National Defense College, National Defense Institute 

Directorship training program        Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process,  

Judicial Training Institute 

                                                        Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3) 

                                                             Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD) 

             The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD) 

                                                        Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)           

                                                        Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association               

Training Program attended  

in the  previous year           None                 

Experience    

Listed Company             2013- Present Independent Director and Nomination and             

                                                                                            Remuneration Committee,Thitikorn Plc 

Non-Listed Company   

and other organization            2015- Present Executive Director,  Thai Composites Co., Ltd. 

           Present  Director, Executive Director, Treasurer, 

 The Sirindhorn International Environmental Park 

           Past  Director,Chairman of Business Development,  

                                              Wastewater Management Authority (WMA) 

           Past      Director and General Manager,  

                              Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)                   

Shareholding                                 -None- 

Date of appointment                    April 23, 2013 

No.years on the board                6 years 
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Positions in other listed/non listed companies 

 

Name  

Other listed companies  

Positions in non-listed 

companies 

 

Positions in rival 

companies/ related 

companies 

 

Amount 

 

Type of 

director 

Mr. Wiboon Perm-Arayawong -None- - 2 -None- 

 

Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting and   

                                                   1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2018.   

Interestedness in the Meeting      -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of   

                                          Board of Directors)     
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Documents Registration for Attending the Meeting    

Shareholders who wished to attend the meeting must present the following documents (as case may be) for 

registration prior to attending the meeting:     

 

Thai Shareholder  

1. Attendance in person 

A natural person  

- Invitation Letter 

  - Personal ID card or a valid official ID card 

2. Attendance by proxy 

- A proxy form that is completely filled  

- A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of the proxy grantor and   

   the proxy 

 

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder 

A juristic person 

- Invitation Letter 

- A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct 

- A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of 

Commerce certified true and correct by an authorized representative   

 

2. Attendance by proxy 

- A proxy form that is completely filled  

- A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of an authorized 

representative and the proxy 

- A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of 

Commerce certified true and correct    

 

 

A non-Thai shareholder or is a juristic person incorporated under foreign laws  

1. Attendance in person 

A natural person 

- Invitation Letter 

  - Passport 

2. Attendance by proxy 

- A proxy form that is completely filled  

- A copy of passport certified true and correct of the proxy grantor and the proxy 

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder 

A juristic person 

- Invitation Letter 

- A copy of passport certified true and correct 
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- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental 

authority of the country in where such a juristic person is situated with the name of an authorized 

representative     

 

2. Attendance by proxy 

- A proxy form that is completely filled  

- A copy of passport certified true and correct of an authorized representative and the proxy 

- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental 

authority of the country in where such a juristic person is situated 

 

 

Vote Casting and Counting 

The Chairman of the meeting will inform the meeting as to the methods of vote casting and counting prior to 

discussion of the meeting agenda. 

 

1. Vote Casting 

- Each of the shareholders shall have one vote per share. 

Shareholders only cast their vote in case of not-approve or abstinent except for agenda 5

- The Chairman will ask the meeting as to whether there are any shareholders who wish to object  

 Appointment 

of Directors individually, all attendances must cast their votes and the ballots must be collect 

(approve, not approve, and abstinent).      

(not-approve) or abstain their voting and ask such shareholders to raise their hands, 

i. If there are any not- approve or abstinent votes by raising hand shareholders, such 

shareholders must record their not–approve or abstinent votes in the ballots previously 

given to the shareholders prior to attending the meeting room.  The Chairman will ask 

the Company’s officer(s) to collect and count the votes in the ballots.  Any non-raising 

hand shareholders shall be deemed as casting their approval votes as proposed by 

the Chairman. 

ii. If there id not shareholder raising hand for objection or abstinent, it shall be deemed 

that the meeting unanimously resolves to approve such agenda, unless there are 

checked marks of not-approve or abstinent votes specified in the proxy form given to 

the Company where the Company has recorded and count such not-approve or 

abstinent votes for the relevant agenda. 

-       In the event where a shareholder has appointed a proxy to attend and vote on its behalf pursuant 

to its intention already been specified in the proxy form, the Company will count and record such votes 

at the time of registration for attending the meeting in order to facilitate the proxy will not have to cast 

the votes in the ballot again in the meeting and such a votes will then be added up with the votes 

aforementioned.  



 

The Company’s Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting     
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Article34.  The Board of Directors must organize an annual general shareholders meeting within 4  

months from the end of the accounting year of the Company.       

 All other shareholders meetings, apart from the aforesaid meeting, shall be called 

“extraordinary meetings” 

 The Board of Directors may request an extraordinary meeting of shareholders at any time it 

deems appropriate.  The shareholders holding not less than one-fifth of the aggregate of the shares 

distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the aggregate of the 

shares distributed, may at any time request in writing that the Board of Directors summon an 

extraordinary meetings, provided  the clearly stated reasons for such request meeting.  In such 

event, the Board of Directors must organize a shareholders meeting to be held within 1 month from 

the requested date from the shareholders. 

 

Article35.   To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice thereof 

specifying the place, day and time, the agenda and the matters to be proposed at the meeting by 

clearly describing those matters which are to be proposed for acknowledgement, approval or 

consideration, including the submission of any comments by the Board of Directors on such matters.  

Such a notice shall be sent to the shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date 

of such meeting and advertise on the at least newspapers 3 days prior to the meeting day. 

 The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located 

or nearby provinces or in any other places, taking into consideration the convenience of 

shareholders.    

    

Article36.   A shareholder may appoint any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on 

his/her behalf, such a proxy shall be made according to the Registrar requirement. 

 

Article37.  A minimum of 25 shareholders present in persons or represented by proxies (if any) or not 

less than one-half of the total shareholders, whichever is less, and holding not less than one-third of 

the aggregate of the shares distributed must be present at a shareholders meeting to form a quorum. 

 If, within an hour from the time appointed for any shareholders meeting, the quorum is not 

present as prescribed, the meeting, if requested upon the requisition of shareholders, shall be 

dissolved.  If such meeting had not been requested upon the requisition of the shareholders, another 

meeting shall be requested and a notice of such a meeting shall be sent to the shareholders not less 

than 7 days prior to the date of the meeting.  At such meeting, no quorum shall be necessary. 
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Article38.  The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting.  If the Chairman is absent or 

unable to perform his duties after half an hour of the specify time of the meeting, the Vice-Chairman 

shall perform that duties.  If there is no Vice-Chairman or he is absent or unable to perform his duties, 

the meeting shall elect one of the shareholders present at the meeting to be the Chairman. 

 

Article39.  A decision or resolution of the shareholders meeting shall be made by voting, an one 

share shall be count as one vote. 

1. In the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. 

2. In the following events, the votes shall be not less than two-third of the total 

shareholders present at the meeting with the right to vote  

a. Divest or transfer of the Company business in part or whole to other parties 

b. Acquire or transfer of other companies to the Company 

c. Execution or revision or cancellation of rental of the Company business in part 

or whole or management handover or merge with other parties with profit 

sharing scheme   

d. Revise or addition of Memorandum of Association or Article of Association of 

the Company 

e. Capital increase or decrease or issuance of debenture of the Company 

f. Merge or dissolve of the Company 

 

 

Article40.  The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders shall consist of the following: 

 

1. To acknowledge and certify the Board of Directors’ report for overall performance of the 

fiscal year end. 

2. To consider and approve the Company balance sheet and profit and loss statement. 

3. To consider the appropriation of the Company net profit (if any). 

4. To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.  

5. To consider and approve the appointment of the auditors and to determine their 

remuneration.  

6. To consider other issues  
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