
Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

Thitikorn Public Company Limited  

Thursday, April 23, 2020 at 14.00 hrs.  

At Meeting Room 5th

Bangkok 10240, Thailand  

 floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkapi,  

 

Registration starts at 12.00 hrs.  

Please bring the Notification of Meeting with barcode to the meeting 

 

 

 

Guideline for attending meetings, in regards to the outbreak of the  

Novel Corona virus 2019 (COVID-19) 

  

 

According to the spread of the new Corona  virus 2019 (COVID-19), the company worries of the 

situation. So, please be informed of the new guidelines, as listed; 

1. Shareholders who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any 

high-risk countries, or suffers any respiratory symptoms, are advised to send a substitute in 

place to attend the meeting, via the company’s address (on the invitation letter). 

 

2. The company will be implementing health checks, in front of the meeting room. In the 

situation of finding one with risk, we will kindly ask to deny their entry, in which you may 

send a substitute in place to attend the meeting instead. 

 

 

Thank you for your cooperation and understanding on this matter. 

 



                                                                                                                                                                 1  

 
 
 
TK.009/2563                            March 5, 2020 
  
Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2020 
Attn: All Shareholders   
Attachment: 1.  Minute of AGM for the year 2019 
  2.  Annual Report 2019 
  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 
6.  Appendix for agenda 8 
7.  Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders 
8.  Documents required attending the meeting with supporting attendance right 
9.  The Company rules and regulations related to shareholders meeting 
10.  Map of meeting venue 

   
 According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2020 was set on Thursday, 
April 23, 2020 at 14.00 hrs. 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 2019 dated April 
25, 2019 
Objective and Reason:
 April 25, 2019, 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 2019 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 2019 
Objective and Reason:  The Company summarizes operating performance for year 2019, as shown 
in the 2019 Annual Report. 
Directors comment

 

: To approve the acknowledgement of annual report and directors report  on the 
2019 operating performance. 

Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year 
                  ended December 31, 2019 

Objective and Reason:
ended December 31, 2019 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: 
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Consolidated Year 2019 Year 2018 

Total Assets 

Total Liabilities 

Total Revenues 

Net Income 

Earning per share  

 9,163.3 Million Baht 

3,839.7 Million Baht 

3,719.1 Million Baht 

   504.5 Million Baht 

  1.01 Baht per Share 

10,578.4 Million Baht 

5,500.7 Million Baht 

3,871.8 Million Baht 

   401.1 Million Baht 

  0.81 Baht per Share 

Detail of above information are as shown in the Company’s Annual Report for the year 2019 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, 2019, 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 2019 
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 504.5 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, 2019 to December 31, 2019 at 0.55 Baht per share or 54.5% of Net profit totaling of 275.0 
Million Baht.  

  The Record date for the right to attend the 2020 TK AGM and the right to receive the dividend will be    

  March 12, 2020, the payment will be made on May 12, 2020.  Dividend Payout Table for 2019 and   

  2018 are as follows:   

Detail of Dividend Payment  Year 2019 Year 2018 

1. Net Profit (Consolidate) 504.5 Million Baht 401.1 Million Baht 

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

3. Dividend per share     0.55 Baht 0.45 Baht 

4. Total payment 275.0 Million Baht 225.0 Million Baht 

5. Dividend Payout Ratio 54.5% 55.2% 

  Directors comment
  approval from AGM for operating performance year 2019 to 500,000,000 shares of Thitikorn  

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

  shareholders at 0.55 Baht per share, totaling of 275.0 Million Baht or 54.5% of net profit after tax      
 (Consolidated FS) in accordance
  May 12, 2020. 

 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. 

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 3 directors who will have to retire by rotation :  
 

1. Dr. Chumpol  Phornprapha Chairman 

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

President of Nomination and Remuneration Committee 

3. Mr. Satitphong Phornprapha 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 3 retiring directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as 
follows: 

1. Dr. Chumpol  Phornprapha Chairman 

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

President of Nomination and Remuneration Committee 

3. Mr. Satitphong Phornprapha Director 

 (Profiles of the Directors are shown in Attachment 5)    

  Directors commen

Board of Directors has considered that the proposed Independent Director has no constraints that would 

affect the performance of giving independent judgment and met with the related criteria. 

t: Individuals proposed were screened or consider carefully by the Board of Directors  

and were accepted as suitable persons for the company's business.  

Approved to propose to AGM for shareholders reappointment of 3 retired directors as proposed by 
Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.   
 

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2020. 

Objective and Reason:

 

  Approve of directors remuneration for year 2020 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;  
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  Directors Remuneration Year 2020 (Current Year) Year 2019 

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 2020 according to the Nomination and Remuneration Committee’s proposal. 
 

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2020 
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 2020  and to seek an approval for the 2020 audit fee (current year) of 
3,340,000 Baht which more than audit fee in 2019 of 3,240,000 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 2020: 

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

                  from 2014-2019) 
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 2020 audit fee (current year) of 3,340,000 Baht which more than

 

 audit fee in 2019 of 3,240,000  
Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:       
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Auditor’s remuneration 

Year 2020 (Current Year) Year 2019 (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 1,550,000 - 1,470,000 - 

Subsidiaries   1,790,000 - 1,770,000 - 

Total 3,340,000 - 3,240,000 - 

 

Agenda 8: To consider to invest in a microfinance company in Myanmar  
Objective and Reason:

MFIL is one of the famous microfinance companies in Myanmar with a management team that has 

many years of experience in microfinance business.  In addition, MFIL is well recognized by 

government regulators. MFIL currently has branches in key States/Regions in Myanmar comprising of 

Yangon, Bago, Mon and will expand to Ayeyarwady and Mandalay in the near future.  Therefore, this 

acquisition will allow TK to create new opportunities and establish its strong platform in attractive and 

growing market through the efficient company with a proper size scale. 

 The acquisition of MFIL allows the company to access to Myanmar market 

quicker and convenience.  Myanmar population of 53 million has an average age of 28.2 years of age, 

which is considered a young and working age.  In addition, the company would be benefited from the 

customer database, branch network connection and well relationship to Myanmar government officials 

at all levels.  This also includes the understanding of local culture and traditions that would create 

more opportunities for future business expansion of the company covering the Motorcycle Hire 

Purchase business, in which the company can apply business expertise to increase its 

competitiveness in Myanmar. 

The company expected that after the acquisition of MFIL, the company will promptly increase its 

earnings per share (EPS) and the return on equity (ROE).  This also would cause an increase in the 

proportion of foreign portfolios of the company which forecasted at the end of 2020 from 26% to 33% 

approximately.  This is consistent with the company's goal to have the foreign portfolio proportion of 

50% as well as stepping up into a leading financial services company in ASEAN. Details of which are 

shown in (Appendix for agenda 8) 

Directors commen

MFIL is well recognized by government regulators and currently, MFIL has branches in key 

States/Regions in Myanmar comprising of Yangon, Bago, Mon and will expand to Ayeyarwady and 

t : The Board of Directors has considered with the opinion that the investment in the 

ordinary shares in Myanmar Finance International Limited is appropriate and would benefit to the 

Company and the Company’s shareholders since Myanmar Finance International Limited is one of the 

reputed microfinance companies in Myanmar which is the country with rapid economic growth and 

has a population of 53 million that is considered a young and working age.   
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Mandalay in the near future.  In addition, MFIL has a management team that has many years of 

experience in microfinance business. 

The company would be benefited from the customer database, branch network connection and well 

relationship to Myanmar government officials at all levels.  This also includes the understanding of local 

culture and traditions that would create more opportunities for future business expansion of the 

company. 

Therefore, the acquisition of shares in MFIL not only promptly increases its earnings per share (EPS) 

and the return on equity (ROE) but also allows an increase in the proportion of foreign portfolios of the 

company rapidly which driving the company to achieve its goals as well as stepping up to be a 

leading financial service company in ASEAN region. Thus, the Board of Directors agreed to propose to 

the Shareholders General Meeting Year 2020 for considering to approve the said transaction. 

 
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 2020 TK AGM and the right to receive the dividend will be 
on March 12, 2020, 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 20, 2020

 

 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 

  

 

 



 

 

 

 

ท่ี TK.020/2562 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

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

วัน เวลา และสถานที่ 

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

เร่ิมการประชุม 

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

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
       และเลขานุการบริษัท 

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

       และปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

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

  

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

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

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

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

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

มติ

เห็นด้วย 409,510,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่ี- 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัยพ์ดี 

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

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

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

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

มติ

เห็นด้วย 409,510,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่ี- 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

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

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

 

 

  

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

 

3 

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ   
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บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกัหลกัประกนั ซึ่งในปี 2561 กลุม่บริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General 
allowance) เพ่ิมเติมอีก 1% ของยอดลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์ โดยมีการตัง้สํารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้านบาท เพ่ือ
ครอบคลมุความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) 
สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกั
หลกัประกนั 

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติ

เห็นด้วย 409,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย   -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง         246,300 หุ้น   
บตัรเสยี   -ไมม่ี- 
 
 
 

  

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

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

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

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

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

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

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติ

เห็นด้วย 409,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย   -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง         246,300 หุ้น   
บตัรเสยี   -ไมม่ี- 
 
 
 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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6 

  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

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

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

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

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

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 



  

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

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

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

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

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

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

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

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

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

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

มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมกาตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

401,423,600 เสยีง 

(98.0245%) 

8,089,800 เสยีง 

(1.9755%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/  

กรรมการสรรหาฯ 

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.0000%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 
409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายประพล พรประภา กรรมการ/รอง 
กรรมการผู้จดัการ/  
กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

วาระที่  5.2

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

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี  

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

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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ตามแนวปฏิบตัทิีด่ ีเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึง่มกีารกําหนดเป็นนโยบาย จํากดัจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทํา
หน้าท่ีกรรมการ โดยให้มผีลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 2 
ทา่น ได้แก่ 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

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

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

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติ

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแตง่ ตัง้กรรมการใหม ่2 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายอภิชาต ิเกษมกลุศริิ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ /   
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ            

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.00%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562                                                                                                                                                       

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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ตามแนวปฏิบตัทิีด่ ีเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึง่มกีารกําหนดเป็นนโยบาย จํากดัจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทํา
หน้าท่ีกรรมการ โดยให้มผีลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 2 
ทา่น ได้แก่ 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

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

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

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติ

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแตง่ ตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายอภิชาติ เกษมกลุศริิ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ /   
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ            

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.00%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562                                                                                                                                                       

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 

  

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

 

4 

 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

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

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

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

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

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 408,815,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8296 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

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

ไมเ่ห็นด้วย        697,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.1704 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่-ี 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

น.ส.นิรมล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนับริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
และ/หรือการจดัหาเงินทนุที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่
ถอนหุ้นกู้   
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จึงขอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด 

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

 วงเงนิหุ้นกู้คงเหลือ 

วงเงินหุ้นกู้ในปัจจบุนั 

ขออนมุตัใิน AGM ครัง้นี ้

2,980  ล้านบาท 

2,000  ล้านบาท 

       รวมเป็นวงเงนิหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด   4,980  ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

น.ส.นิรมล แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

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

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-            คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

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

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

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายนฤดล นิยมค้า ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

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

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

2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ลดลง พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบริษัทจะลดลงด้วยหรือไม ่

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ ในชว่งนีภ้าวะเศรษฐกิจ และลกูหนีค้ณุภาพไมค่อ่ยดี บริษัทมกีารคดัเลือกลกูค้ามากขึน้ และยงัมี
ยอดปฏิเสธการให้บริการสนิเช่ือสงูขึน้  ทําให้ลกูหนีล้ดลง รวมทัง้มกีารตดัหนีส้ญู ดงันัน้พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ในประเทศจะลดลง
ชัว่คราว แตค่าดวา่ภายในปีนีแ้ละปีหน้า จะสามารถกลบัมาเป็นปกติได้ 
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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จึงขอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด 

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

 วงเงนิหุ้นกู้คงเหลือ 

วงเงินหุ้นกู้ในปัจจบุนั 

ขออนมุตัใิน AGM ครัง้นี ้

2,980  ล้านบาท 

2,000  ล้านบาท 

       รวมเป็นวงเงนิหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด   4,980  ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

น.ส.นิรมล แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

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

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-            คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

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

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

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายนฤดล นิยมค้า ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

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

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

2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ลดลง พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบริษัทจะลดลงด้วยหรือไม ่

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ ในชว่งนีภ้าวะเศรษฐกิจ และลกูหนีค้ณุภาพไมค่อ่ยดี บริษัทมกีารคดัเลือกลกูค้ามากขึน้ และยงัมี
ยอดปฏิเสธการให้บริการสนิเช่ือสงูขึน้  ทําให้ลกูหนีล้ดลง รวมทัง้มกีารตดัหนีส้ญู ดงันัน้พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ในประเทศจะลดลง
ชัว่คราว แตค่าดวา่ภายในปีนีแ้ละปีหน้า จะสามารถกลบัมาเป็นปกติได้ 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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3. ทิศทางการเตบิโตของบริษัทจะมเีฉพาะในตา่งประเทศหรือไม ่เนื่องจากยอดตวัเลขในประเทศไมค่อ่ยมีการเติบโต 

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ สาํหรับการเตบิโตในตา่งประเทศเป็นแผนงานท่ีบริษัทตัง้ใจไว้วา่จะเตบิโตขึน้แนน่อน  โดยสดัสว่น 
พอร์ตสนิเช่ือในตา่งประเทศต้องเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า โอกาสทีบ่ริษัทจะเติบโตอย่างมากในประเทศค่อนข้างยากในระยะสัน้ เนือ่งจากหนี ้
ครัวเรือนยงัสงูอยู ่ประกอบกบัมภีาวะภยัแล้ง ซึง่จะทําให้สนิค้าเกษตรราคาตํ่า สง่มผีลกระทบเป็นวงกว้าง 
 

4. วงเงินหุ้นกู้ ท่ีขออนมุตัิเพ่ิม นําไปขยายในสว่นใด 

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

นายสริุยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ในปี 2562 บริษัทมแีผนขยายงานไปยงัตา่งประเทศ 
มากน้อยเพียงใด สว่นเร่ืองหนีค้รัวเรือนในตา่งประเทศมปัีญหาเหมอืนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

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

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 
     

 
 
          

 

_____________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน   
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

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

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

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

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

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



      

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… 
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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 2020 held on 

Thursday, April 23, 2020  at 14.00 hrs. 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 

Page 2 of 2 

 

 

 

 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/ us in all respects 
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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 2020 held on 

Thursday, April 23, 2020  at 14.00 hrs. 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 2019

                                    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 
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                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
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  (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.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 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.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, 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.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 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.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation  

                                     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              Dr. Chumpol  Phornprapha 

              Approve   Not Approve  Abstain 

          2. Name of Director            Mr. Kanich Punyashthiti 

               Approve   Not Approve  Abstain 

                     3. Name of Director            Mr. Satitphong Phornprapha 

               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 2020 

                                    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.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 2020.  

                                    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 to invest in a microfinance company in Myanmar.   

                                    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 2020 held on Thursday, April 23, 2020  at 14.00 hrs. 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 
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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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      Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        
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      Name ..................................................................................................        
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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 2020 held on 

Thursday, April 23, 2020  at 14.00 hrs.. 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 2019

                                    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 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.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, 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.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 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.5 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) 

                Election of each member of the Board of Directors 

                       1. Name of Director             Dr. Chumpol  Phornprapha 

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

          2. Name of Director            Mr. Kanich Punyashthiti 

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

                     3. Name of Director            Mr. Satitphong Phornprapha 

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

          2. Name of Director            Mr. Kanich Punyashthiti 

          Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
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           Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
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                              (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 2020 

                                    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   
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Agenda no.9 To consider and approve other agendas (if any)  
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                         Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
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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.    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 2020 held on Thursday, April 23, 2020  at 14.00 hrs. 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) 

 

 

   

 

    

1 

(Attachment 5) 

 

Appendix for Agenda No.5   To appoint directors replacing those retired by rotation 

1. Name - Surname                    Dr. Chumpol  Phornprapha  

Present Position             Chairman 

Age                                                  78 years 

Education                                        Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, Chiengmai University 

                                                         Honorary Doctor’s Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania,  

                                                         U.S.A. 

                                                         Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, National Institute of  

                                                         Development Administration  

                                                         Honorary Doctor’s Degree in Quality Management, Rajabhat Suan   

                                                         Sunanta Institute National Defence College, Class 1 

Directorship training program          The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006)  

                                                         Thai institute of  Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year             None 

Experience                

Listed Company              1972-Present Chairman, Thitikorn Plc.        

Non-Listed Company   

and other organization           2019-Present Director,  Peace & Living Plc. 

            2003-Present Director, Zin Thonglor Co., Ltd. 

             1992-Present Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd 

                1988-Present Chairman, SPSU Plc. 

            1980-Present Chairman, S.P. International Co., Ltd. 

            1971-2010  Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.  

Type of director             Chairman 

Selection methodology   The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

 Dr. Chumpol  Phornprapha

 and expertise, to be director of the Company.    

, as a qualified candidate with industry knowledge    

Shareholding                                     -None- 

Date of appointment            6 June 2003 

No.years on the board                    17 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 

Dr. Chumpol  Phornprapha -None- - 5 -None- 

Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting in 2019 
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Appendix for Agenda No.5   To appoint directors replacing those retired by rotation 

 

2. Name – Surname                   Mr. Kanich Punyashthiti 

Present Position             Independent Director/ Audit Committee and  

           President of Nomination and Remuneration Committee 

Age                                                  50 years 

Education:                                      LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

               LL.M., Harvard 

               LL.M., Michigan  

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

Training Program             Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Training Program attended 

in the  previous year            Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Date of appointment                        25 April 2019 

Experience:    

Listed Company             2019-Present Independent Director, President of Nomination and  

Remuneration Committee and Audit Committee 

              2020-Present Independent Director and Audit Committee, 

     Thai President Foods Plc 

Non-Listed Company   

and other organization            Present  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn  

University 

               Present  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

            Present  College Council, Chitralada Technology College 

            Present  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

Present Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting, Office of the 

Public Sector Development Commission  

Present  Director, Chitralada School Foundation  

Present  Director, Rajprachasamasai School Foundation  

Present  Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation  

Present  Director, Prince Mahidol Foundation  

Present  Director, The National Identity Foundation  
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Appendix for Agenda No.5   To appoint directors replacing those retired by rotation 

Present  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

Past  Director, Siam Tyre Public Company Limited  

Past  Director, Master of Law - Business Law  

(International Programme), Faculty of Law,  

Chulalongkorn University  

            Past  Director, Land Policy Center, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

            Past  Head of Civil Law Department, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

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

               Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University 

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

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

               European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University 

 Type of director              Independent Director/ Audit Committee and  

  President of 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. Kanich Punyashthiti

 knowledge and  expertise, to be director of the Company.   

, as a qualified candidate with industry   

Shareholding                                   -None- 

Date of appointment            25 April 2019 

No.years on the board                    1 year 
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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. Kanich Punyashthiti 1 - Independent 

Director and 

Audit committee, 

Thai President 

Foods Plc 

13 -None- 

Meeting Attendance       3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting and   

                                                   1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

(Attachment 5) 
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3. Name - Surname                    Mr. Satitphong  Phornprapha 

Present Position             Director 

Age                                                  70 years 

Education                                        Master of Economics, University of Detroit, MI., 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.    

Non-Listed Company   

and other organization            1997-Present Managing Director, SPSU Plc. 

           2002-2010  Executive Director, Thailand Motorcycle Essembly  

                                                                                            Association 

              1980-2010  Managing Director, Zinphol Co. Ltd. 

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

              1989-2010  Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd. 

              1994-2006  Chairman, C.V.A. Co., Ltd.     

Type of director             Director 

Selection methodology  The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

Mr.Satitphong  Phornprapha

Shareholding                                    7,000,000 shares or 1.40% of the total number of Voting shares 

, as a qualified candidate with industry knowledge and 

expertise, to be director of the Company.    

Date of appointment           6 June 2003 

No.years on the board                    17 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. Satitphong  Phornprapha -None- - 2 None 

Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting in 2019 
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Appendix for Agenda No.5   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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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 

Mr. Kanich Punyashthiti 

The Company share 

-   Number of shares 

-   Percentage of voting shares 

None 

 

 

Relative of management/major shareholders of the Company/ 

affiliated company 

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 
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Rational of the acquisition  

The acquisition in Myanmar Finance International Limited ("MFIL") is consistent with the business plan of 
Thitikorn Public Company Limited ("the Company"), which will expand its investment to ASEAN countries. 
ASEAN is an emerging market with more than 600 million of the population, most of whom are working-
age people making it has a large economic size and grow rapidly so far. 

Myanmar is the third country in ASEAN that the company has expanded its investment.  Outstanding with 
its high economic growth that the average GDP for the past 5 years equivalent to 6.3% and tend to grow 
continuously in the future.  In addition, Myanmar population of 53 million has an average age of 28.2 
years of age, which is considered a young and working age.  Household debt is considered very low, 
which is about 38% of GDP.  These economic factors make Myanmar one of the most attractive countries 
in ASEAN. For the financial services business in Myanmar, there are rooms to grow, even more, 
especially financial services at the micro-level or microfinance, since the majority of the population of this 
country still has less access to the formal source of funds. 

MFIL is a Deposit Taking Microfinance Institution in Myanmar.  MFIL has been granted licenses to 
operate microfinance businesses in key States/Regions in Myanmar comprising of Yangon, Bago, Mon 
and Ayeyarwady. There are currently 13 branches with over 55,000 customers. MFIL is one of the famous 
microfinance companies in Myanmar with a management team that has many years of experience in 
microfinance business.  In addition, MFIL is well recognized by government regulators. 

The acquisition of MFIL allows the company to access to Myanmar market quicker and convenience.  
The company would be benefited from the customer database, branch network connection and well 
relationship to Myanmar government officials at all levels.  This also includes the understanding of local 
culture and traditions that would create more opportunities for future business expansion of the company 
covering the Motorcycle Hire Purchase business, in which the company can apply business expertise to 
increase its competitiveness in Myanmar. 

The company expected that after the acquisition of MFIL, the company will promptly increase its earnings 
per share (EPS) and the return on equity (ROE).  This also would cause an increase in the proportion of 
foreign portfolios of the company which forecasted at the end of 2020 from 26% to 33% approximately.  
This is consistent with the company's goal to have the foreign portfolio proportion of 50% and stepping 
up into a leading financial services company in ASEAN. 

The Board of Directors' Meeting of Thitikorn Public Company Limited No. 1/2020, held on February 27, 
2020, resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 for considering to 
approve as follows: 
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1. Transaction Date 

Within 30 days after Myanmar Finance International Limited has fulfilled all the conditions precedent 
which includes obtaining approval from Myanmar regulators and from all lenders (expected to 
complete within August 2020). However, the Company will enter into the transactions after the 
shareholders’ meeting of the Company passed a resolution of not less than three-fourth of the total 
number of shareholders attending the meeting and having the right to vote. 

 
2. Relevant Parties 

Seller:      1. Myanmar Finance Company Limited 
    2. Myanmar Investment Limited  

    3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 

Purchaser:    Thitikorn Public Company Limited 

Relation with the Company:  The Seller and the Purchaser have no relationship to each other 
according to regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and 
the Securities and Exchange Commission (SEC) concerning the 
related transactions. 

 

3. General Characteristic of the Transaction 

Transaction: Purchase the ordinary shares in Myanmar Finance International Limited from 
three shareholders: Myanmar Finance Company Limited, Myanmar Investment 
Limited and NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 
in the number of 6,800,000 shares with a par value of Baht 31.21 (1 USD) each, 
representing 100 percent of the total shares of Myanmar Finance International 
Limited, at the purchase price not exceeding Baht 450,000,000. 

Transaction Size: The transaction size is 4.99% of total assets calculated based on value of 
consideration received. 

 
The calculation of the transaction size according to the Notification of the Board of Governors of the 
Stock Exchange of Thailand Re: The Disclosure and Best Practice of Listed Companies in 
Acquisition or Disposal of Assets B.E. 2547 are summarized as follows: 
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Calculation of the 

transaction size 

method 

Formula Transaction size Disclosure method 

1. Evaluation based 
on value of assets 
(NTA) 

= 100% x 
(198.3/5,145.5) 

3.85% The Company shall not have to 
disclose the information and 
hold the shareholders’ meeting 
to obtain the approval for the 
entering into the transaction  

2. Evaluation base on 
net income 

= 100% x 
(9.7/407.4) 

2.38% The Company shall not have to 
disclose the information and 
hold the shareholders’ meeting 
to obtain the approval for the 
entering into the transaction  

3. Evaluation based 
on value of 
consideration received 

= 100% x 
(450/9,018.8) 

4.99% The Company shall not have to 
disclose the information and 
hold the shareholders’ meeting 
to obtain the approval for the 
entering into the transaction 

4. Evaluation based 
on value of securities 

This method is not applicable since there is no securities issued for 
entering into this transaction 

       Exchange rate is applicable as at 31 January 2020 (1 USD = 31.21 THB) (46.64 MMK = 1 THB)      

 

4. Details of the Acquired Assets 

Type of Assets:  Ordinary shares in Myanmar Finance International Limited 

Type of Business:  Providing microfinance loan  without collateral to grass root people in  
    Myanmar 

Date of Incorporation:  7 April 2014 

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

Registered Capital/ 
Paid-up Capital: Baht 212,228,000 (6,800,000 ordinary shares, with a par value of Baht 

31.21 each)  

Directors:   Htet Nyi 
    Miss Piyachart Chetnakarnkul 
    Ohnmar Hlaing 
    Po Yort 
    Pyae Phyo Lwin 
    Wai Mar Myint Maung 
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    Yin Yin Myint 
 Maung Aung Htun 

Main Management: Po Yort (Managing Director) 

Purchased Share  6,800,000 ordinary shares, with a par value of Baht 31.21(1 USD) 
each 

 Purchase Price :  Not exceeding Baht 450,000,000 

 Shareholding Proportion Before Acquisition:  None 

 Shareholding Proportion After Acquisition: 100% 

 Related Person and Shareholding: The Company and the Purchaser have no 
relationship to each other according to regulations 
of the SET and the SEC concerning the related 
transactions. 

 

List of shareholders of Myanmar Finance International Limited 

 

No. Before the Acquisition Number of Shares Percentage 

1 Myanmar Finance Company Limited  2,550,000 37.5 

2 Myanmar Investment Limited  2,550,000 37.5 

3 
NORFUND (Norwegian Investment Fund for 
Developing Countries) 
 

1,700,000 25.0 

Total 6,800,000 100.00 

 

 

No. After the Acquisition Number of Shares Percentage 

1. Thitikorn Public Company Limited 6,800,000 100.00 

Total 6,800,000 100.00 
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Summary of Financial and Performance 

Balance Sheet as of 30 September 2019 
Balance Sheet (Baht Million) 2019 2018 

Cash and bank balances 398.1 260.5 

Loan to customers 453.5 463.5 

Property, plant and equipment 5.8 5.1 

Other assets 18.1 14.9 

Total Assets 875.5 744.0 

Deposits from customers 58.9 57.8 

Others payables and accruals 19.0 17.5 

Bank borrowing 577.3 439.1 

Other liabilities 23.8 23.2 

Total Liabilities 678.9 537.6 

Share capital 181.6 181.2 

General reserve 6.9 6.9 

Retained Earning 8.1 18.3 

Total  Equity 196.6 206.4 

Total Liabilities & Equity 875.5 744.0 

Book Value per share (Baht) 28.91 35.58 

 
Income Statement for the year ended 30 September 2019  
Income Statement (Baht Million) 2019 2018 

Interest income 63.0 123.5 

Interest expense (37.5) (50.3) 

Net interest income 25.6 73.2 

Other incomes 0.8 4.2 

Revenue 26.4 77.4 

Operating expenses  (30.6) (46.9) 

Depreciation (1.2) (1.9) 

Net impairment loss (4.8) (11.1) 

Tax expense - (7.9) 

Net profit (Loss) (10.2) 9.7 

Profit (Loss) per share (1.50) 1.67 
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5. Value of Considerations 

Cash in the amount of not exceeding Baht 450,000,000 

 
6. Value of Purchased Assets 

Ordinary shares in the number of 6,800,000 shares with a par value of Baht 31.21 (1 USD) each 

 
7. Benefits from the Transaction 

The acquisition of MFIL allows the company to access to Myanmar market quicker and convenience.  
Myanmar population of 53 million has an average age of 28.2 years of age, which is considered a 
young and working age.  In addition, the company would be benefited from the customer database, 
branch network connection and well relationship to Myanmar government officials at all levels.  This 
also includes the understanding of local culture and traditions that would create more opportunities 
for future business expansion of the company covering the Motorcycle Hire Purchase business, in 
which the company can apply business expertise to increase its competitiveness in Myanmar. 

MFIL is one of the famous microfinance companies in Myanmar with a management team that has 
many years of experience in microfinance business.  In addition, MFIL is well recognized by 
government regulators. MFIL currently has branches in key States/Regions in Myanmar comprising 
of Yangon, Bago, Mon and will expand to Ayeyarwady and Mandalay in the near future.  Therefore, 
this acquisition will allow TK to create new opportunities and establish its strong platform in 
attractive and growing market through the efficient company with a proper size scale. 

The company expected that after the acquisition of MFIL, the company will promptly increase its 
earnings per share (EPS) and the return on equity (ROE).  This also would cause an increase in the 
proportion of foreign portfolios of the company which forecasted at the end of 2020 from 26% to 
33% approximately.  This is consistent with the company's goal to have the foreign portfolio 
proportion of 50% as well as stepping up into a leading financial services company in ASEAN. 

 
8. Source of Fund 

Working capital of the Company 

 
9. Condition of the Transaction 

This transaction is considered as a purchase or acceptance of transfer of the business of other 
companies or private companies by the Company according to Section 107 of the Public Limited 
Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended) that the Company shall need a resolution passed 
from the shareholders’ meeting approving the entering into the transaction by votes of not less than 
3/4 of the total votes of shareholders attending the meeting and having the rights to vote.  
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10. Opinion of the Board of Directors  

The Board of Directors has considered with the opinion that the investment in the ordinary shares in 
Myanmar Finance International Limited is appropriate and would benefit to the Company and the 
Company’s shareholders since Myanmar Finance International Limited is one of the reputed 
microfinance companies in Myanmar which is the country with rapid economic growth and has a 
population of 53 million that is considered a young and working age.   

MFIL is well recognized by government regulators and currently, MFIL has branches in key 
States/Regions in Myanmar comprising of Yangon, Bago, Mon and will expand to Ayeyarwady and 
Mandalay in the near future.  In addition, MFIL has a management team that has many years of 
experience in microfinance business. 

The company would be benefited from the customer database, branch network connection and well 
relationship to Myanmar government officials at all levels.  This also includes the understanding of 
local culture and traditions that would create more opportunities for future business expansion of the 
company. 

Therefore, the acquisition of shares in MFIL not only promptly increases its earnings per share (EPS) 
and the return on equity (ROE) but also allows an increase in the proportion of foreign portfolios of the 
company rapidly which driving the company to achieve its goals as well as stepping up to be a 
leading financial service company in ASEAN region. Thus, the Board of Directors agreed to propose 
to the Shareholders General Meeting Year 2020 for considering to approve the said transaction. 

 
 

 

 

Sincerely yours, 
                                                                                                                 
 
 
       

                          
                                                                 (Ms.Prathama Phornprapha) 
                                                                          Managing Director 

                          Thitikorn Public Company Limited 
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1. Name - Surname                   Mr. Apichart Kasemkulsiri 

Type of director                          Independent Director, President of Audit Committee 

Age                                                 53 years  

Address                                            2529/95 Trok Nokkhet, Bang Khlo,  

          Bang Kho Laem, Bangkok 10120 

Nationality                                      Thai 

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        Director Certification Program – DCP Class 73/2004,  

                          Thai institute of Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year           None 

Experience:    

Listed Company   2019-Present Independent Director and President of Audit Committee 

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. 

Past Executive Director And Senior Executive Vice President 

Treasury and Banking Operations Group ICBC (Thai) PLC. 

    Past  Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited 

    Past  Director, ACL Securities Company Limited 

 Past  Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC. 

Shareholding                                  -None- 

Date of appointment                       April 25, 2019 

No.years on the board                   1 year 
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1. Name - Surname                   Mr. Apichart Kasemkulsiri 

Type of director                          Independent Director, President of Audit Committee 

Age                                                 53 years  

Address                                            2529/95 Trok Nokkhet, Bang Khlo,  

          Bang Kho Laem, Bangkok 10120 

Nationality                                      Thai 

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        Director Certification Program – DCP Class 73/2004,  

                          Thai institute of Directors (IOD) 

Training Program attended  

in the  previous year           None 

Experience:    

Listed Company   2019-Present Independent Director and President of Audit Committee 

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. 

Past Executive Director And Senior Executive Vice President 

Treasury and Banking Operations Group ICBC (Thai) PLC. 

    Past  Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited 

    Past  Director, ACL Securities Company Limited 

 Past  Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC. 

Shareholding                                  -None- 

Date of appointment                       April 25, 2019 

No.years on the board                   1 year 
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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. Apichart Kasemkulsiri 2 1) Director, Risk 

Management 

Committee and 

Chief Financial 

officer, 

L.P.N.DEVELOP 

MENT PLC. 

2) Director, 

T.Krungthai 

Industries PLC. 

4 -None- 

Meeting Attendance        3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting in 2019 

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider  

         and approve the remuneration of Board of Directors) 
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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. Apichart Kasemkulsiri 2 1) Director, Risk 

Management 

Committee and 

Chief Financial 

officer, 

L.P.N.DEVELOP 

MENT PLC. 

2) Director, 

T.Krungthai 

Industries PLC. 

4 -None- 

Meeting Attendance        3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting in 2019 

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider  

         and approve the remuneration of Board of Directors) 
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2. Name – Surname                   Mr. Kanich Punyashthiti 

Type of director             Independent Director/ Audit Committee and  

           President of Nomination and Remuneration Committee 

Age                                                  50 years 

Address                                          89 Sukhumvit 15, Khlong Toei (North), Wattana, Bangkok 10110 

Nationality                                        Thai 

Education:                                      LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

               LL.M., Harvard 

               LL.M., Michigan  

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

Training Program             Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Training Program attended 

in the  previous year            Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Date of appointment                        25 April 2019 

Experience:    

Listed Company             2019-Present Independent Director, President of Nomination and  

Remuneration Committee and Audit Committee 

              2020-Present Independent Director and Audit Committee, 

     Thai President Foods Plc 

Non-Listed Company   

and other organization            Present  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn  

University 

               Present  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

            Present  College Council, Chitralada Technology College 

            Present  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

Present Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting, Office of the 

Public Sector Development Commission  

Present  Director, Chitralada School Foundation  

Present  Director, Rajprachasamasai School Foundation  

Present  Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation  

Present  Director, Prince Mahidol Foundation  
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2. Name – Surname                   Mr. Kanich Punyashthiti 

Type of director             Independent Director/ Audit Committee and  

           President of Nomination and Remuneration Committee 

Age                                                  50 years 

Address                                          89 Sukhumvit 15, Khlong Toei (North), Wattana, Bangkok 10110 

Nationality                                        Thai 

Education:                                      LL.B. (Hons), Chulalongkorn University  

               LL.M., Harvard 

               LL.M., Michigan  

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

Training Program             Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Training Program attended 

in the  previous year            Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of  

           Directors (IOD) 

Date of appointment                        25 April 2019 

Experience:    

Listed Company             2019-Present Independent Director, President of Nomination and  

Remuneration Committee and Audit Committee 

              2020-Present Independent Director and Audit Committee, 

     Thai President Foods Plc 

Non-Listed Company   

and other organization            Present  Assistant Professor of Law, Chulalongkorn  

University 

               Present  Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd. 

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

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

            Present  College Council, Chitralada Technology College 

            Present  Board Member, Centre for European Studies,  

Chulalongkorn University  

Present Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster 

Integrated Policy - Planning and Budgeting, Office of the 

Public Sector Development Commission  

Present  Director, Chitralada School Foundation  

Present  Director, Rajprachasamasai School Foundation  

Present  Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation  

Present  Director, Prince Mahidol Foundation  
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Present  Director, The National Identity Foundation  

Present  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

Past  Director, Siam Tyre Public Company Limited  

Past  Director, Master of Law - Business Law  

(International Programme), Faculty of Law,  

Chulalongkorn University  

            Past  Director, Land Policy Center, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

            Past  Head of Civil Law Department, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

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

               Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University 

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

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

               European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University 

Shareholding                                   -None- 

Date of appointment            25 April 2019 

No.years on the board                    1 year 

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 1 - Independent 

Director and 

Audit committee, 

Thai President 

Foods Plc 

13 -None- 

Meeting Attendance       3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting and   

                                                   1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2019.   

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider  

         and approve the remuneration of Board of Directors) 
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Present  Director, The National Identity Foundation  

Present  Director, Bangkok Observation Tower Foundation 

Past  Director, Siam Tyre Public Company Limited  

Past  Director, Master of Law - Business Law  

(International Programme), Faculty of Law,  

Chulalongkorn University  

            Past  Director, Land Policy Center, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

            Past  Head of Civil Law Department, Faculty of Law,  

Chulalongkorn University 

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

               Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University 

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

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

               European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University 

Shareholding                                   -None- 

Date of appointment            25 April 2019 

No.years on the board                    1 year 

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 1 - Independent 

Director and 

Audit committee, 

Thai President 

Foods Plc 

13 -None- 

Meeting Attendance       3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting and   

                                                   1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2019.   

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (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                                                74  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                    5  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         3 of 4 Board of Directors meeting, 3 of 4 Audit Committee meeting in 2019   

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider  

         and approve the remuneration of Board of Directors) 
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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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3. Name - Surname                  Mr. Surin Dhammanives  

Type of director                         Independent Director, Audit Committee  

Age                                                74  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                    5  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         3 of 4 Board of Directors meeting, 3 of 4 Audit Committee meeting in 2019   

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider  

         and approve the remuneration of Board of Directors) 
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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 2019.   

Interestedness in the Meeting       - No special conflicts of interest in every agenda- (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.  
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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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