
 

 
 

Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

Thitikorn Public Company Limited  

Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs.  

At Meeting Room 5th floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkapi,  

Bangkok 10240, Thailand  

 

(This meeting is held under the current situation. However, if there is any change to the situation in the future, 
the Board of Directors will notify shareholders' news through the SET Link news system of the Stock Exchange 

of Thailand or the company's website.) 
 

Registration starts at 12.00 hrs.  

Please bring the Notification of Meeting with barcode to the meeting 

 
Guidelines for attending the Meeting 

With deep concern over the COVID-19 pandemic as well as the health and safety of the Meeting attendants, 
PTTEP, therefore, kindly asks shareholders to thoroughly read and strictly comply with the guidelines for 
attending the Meeting indicated in this invitation.  
1. To reduce the risk of spreading the disease and due to the seat limitation from social distancing,    
    shareholders are requested to;  

1.1 Kindly grant a proxy to the Company’s Independent Director instead of attending the Meeting in  
      person.  
1.2 Submit relevant questions prior to the Meeting and follow the Meeting via live broadcast at the  
      Company’s website.  
 

2. Should shareholders wish to attend the Meeting in person,  
2.1 Cooperate on the health screening process and fill in the health declaration form without  
      concealing the health information or traveling record.  
2.2 Prepare and wear a facemask at all times.  
2.3 No eating and drinking are strictly prohibited in the meeting venue.  
2.4 Ask questions and make comments by writing in a paper only. 
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TK.012/2565                            
March 4, 2022 

  
Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2022 
Attn: All Shareholders   
Attachment: 1.  Minute of AGM for the year 2021 
  2.  56-1 One Report 2021 
  3.  Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General meeting 

4.  Proxy Form (An English versions) can be download from Thitikorn website:    
     http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html 
5.  Appendix for agenda 5.1 
6.  Appendix for agenda 5.2 
7.  Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders 
     (Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2022) 
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 
11. Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Shareholder’ Meeting  
      under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19) 
12. COVID-19 Screening questionnaire 

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse 
 
 According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2022  was set on Monday, April 25 , 
2022  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 2021 dated April 26, 

2021 
Objective and Reason:  The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2021 was held on  
 April 26, 2021, 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.  http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html 

Directors comment: To approve the aforementioned meeting resolution. 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
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Agenda 2: To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  
results 2021. 
Objective and Reason:  The Company summarizes operating performance for year 2021, as shown in the 
56-1 One Report 2021. 
Directors comment: To approve the acknowledgement of annual report and directors report  on the 2021 
operating performance. 

 
Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year 
                  ended December 31, 2021 

Objective and Reason:  The Company’s balance sheet and profit and loss statements for the year  
ended December 31, 2021 was reviewed and endorsed by the Company’s Audit Committee and  
audited by the Company’s auditor. The documents mentioned can be summarized as follows: 

Consolidated Year 2021 Year 2020 

Total Assets 
Total Liabilities 
Total Revenues 
Net Income 
Earning per share  

 6,979.0 Million Baht 
1,322.0 Million Baht 
2,002.4 Million Baht 
   471.8 Million Baht 

  0.94 Baht per Share 

7,356.8 Million Baht 
2,000.5 Million Baht 
2,548.2 Million Baht 
   367.6 Million Baht 

  0.74 Baht per Share 
Detail of above information are as shown in the Company’s 56-1 One Report 2021 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, 
2021, 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 2021. 
Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company’s net profit after tax  
(Consolidated FS) was 471.8 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).   
However, the right to receive the dividend is subject to shareholders’ approval at AGM. 
The Company/Board of Directors proposed to pay dividend with respect to the operation from January 1, 
2021 to December 31, 2021 at 0.50 Baht per share or 53.0% of Net profit totaling of 250.0 Million Baht.  

  The Record date for the right to attend the 2022 TK AGM and the right to receive the dividend will be    
  March 8, 2022, the payment will be made on May 19, 2022.  Dividend Payout Table for 2021 and    
  2020 are as follows:   
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Detail of Dividend Payment  Year 2021 Year 2020 

1. Net Profit (Consolidate) 471.8 Million Baht 367.6 Million Baht 

2. Number of Shares 500,000,000 shares 500,000,000 shares 
3. Dividend per share     0.50 Baht 0.42 Baht 
4. Total payment 250.0 Million Baht 210.0 Million Baht 

5. Dividend Payout Ratio 53% 57.1%   
  Directors comment: Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment   
  approval from AGM for operating performance year 2021 to 500,000,000 shares of Thitikorn  
  shareholders at 0.50 Baht per share, totaling of 250.0 Million Baht or 53.0% of net profit after tax      
 (Consolidated FS) in accordance with the Company policy, the payment will be made on  
  May 19, 2022. 

 
 Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and  

 approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes  
 to an end. 
5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 
Objective and Reason:  According to the listed Companies Act and Article 18 of the Company’s  

               Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at the Annual General Meeting  
               of Shareholders. If the number of directors is not multiple of three, the number of directors closet to  
               one-third vacate their offices which this year, there are 4 directors who will have to retire by rotation :  

1. Mrs. Saowanee Kamolbutr Independent Director/ Audit Committee 
2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong          Independent Director / Nomination and Remuneration  

Committee 
3. Mr. Raksanit Phornprapha Director/ Executive Director  
4. Mr. Prapol Phornprapha  Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

The Company has announced on its website   
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html  
and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as to 
propose the meeting agenda on the Company. However, there was neither proposal of director nominee or 
meeting agenda submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to reelect 3 retiring 
directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as follows: 

1. Mrs. Saowanee Kamolbutr Independent Director/ Audit Committee 
2. Mr. Raksanit Phornprapha Director/ Executive Director  
3. Mr. Prapol Phornprapha  Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 

 (Profiles of the Directors are shown in Attachment 5.1)    
 
 
 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html
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   Directors comment: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as suitable  
   persons for the business of the company.  Board of Directors has considered that the proposed  
   Independent Director was not having any constraint that would affect the performance of giving independent   
   judgement and met with the related criteria. 

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

 5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose       
 9- year tenure comes to an end. 
Objective and Reason:   The Company set policy to limit tenure of independent directors at no more than 9 
consecutive years or 3 serving terms. The one Independent Directors as follows: 

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

have served on the board for a cumulative period of 9 years.  In order to promote good corporate 
governance principle, the two Independent Directors had tendered their resignations to the Company with 
the effective date on April 25, 2022, after the completion of the 2022 AGM 
In this regard, the Nomination Committee proposed 2 directors and the Board of Directors resolved to propose 
to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment of the 1 director to be Independent Directors 
and Subcommittee members as follows; 

1. Mr. Nha-Kran Loahavilai           Independent Director / Nomination and  
Remuneration Committee  

(Profiles of Directors are attached on appendix for agenda 5.2) 
Directors comment: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as suitable 
persons for the business of the company.  Board of Directors has considered that the proposed  
independence directors were not having any constraint that would affect the performance of giving independent 
judgement and met with the related criteria. 
Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment      
Mr. Nha-Kran Loahavilai to be Independent Director / Nomination and Remuneration Committee. Director 
with vested interests have no right to vote. 

 
Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022. 

Objective and Reason:  Approve of directors remuneration for year 2022 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;  
 
 
 
 



5 
 

 
 

  Directors Remuneration Year 2022 (Current Year) Year 2021 

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. Remuneration of Non Executive Director  
    meeting 

10,000 Baht/Director/Time 10,000 Baht/Director/Time 

4. Other benefits -None- -None- 

 
Directors comment: Based on the nomination and Remuneration Committee’s opinion, the Board  
of Director agreed to propose to the shareholders to approve the determination of Directors’  
Remuneration for 2022 according to the Nomination and Remuneration Committee’s proposal. 
 

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2022 
Objective and Reason:   :   Audit Committee has nominated 3 auditors according to their 
performance,independent, audit fee and proposed to Board of Directors for the approval consist  
of Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch or Ms. Kornthip Wanichwisedkul  from  
M.R. & Associates Co., Ltd. Which  were the Company current auditor to be Auditor of the Company  
and its subsidiaries for 2022  and to seek an approval for the 2022 audit fee (current year) of 3,630,000 
Baht which more than audit fee in 2021 of 3,340,000 Baht. 
Directors comment: 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 2022: 

1. Mr. Methee Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or  
       (Signer of the Company audited financial statement for 2021) 
 2. Mr. Pisit Chiwaruangroch  Auditor license no. 2803 or 

    (Has not sign the Company audited financial statement) 
3. Ms. Kornthip Wanichwisedkul Auditor license no. 6947  
    (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 2022 audit fee (current year) of 3,630,000 Baht which more than audit fee in 2021 of 3,340,000 Baht for 
Thitikorn and its subsidiaries are as follows:   
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Auditor’s remuneration 

Year 2022 (Current Year) Year 2021 (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 1,680,000 - 1,550,000 - 
Subsidiaries   1,950,000 - 1,790,000 - 

Total 3,630,000 - 3,340,000 - 

 
Agenda 8: To consider and approve other agendas (if any)  

 Directors comment: The Board of Director has agreed to the above agendas, in case any 
 shareholders would like to proposed other issues.  

                  
 The Record date for the right to attend the 2022 TK AGM and the right to receive the dividend will be on 
March 8, 2022, 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 21, 2022 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  
 
 Please be informed accordingly. 
                                                        
 
         Sincerely yours, 
                                                                                                                 
 
 

                                 (Ms. Prathama Phornprapha) 
                                                                        Director/ Managing Director 

 
Notes:  The Company has announced Privacy Notice, to notify the shareholders of details about the collecting, use,  
              and disclose of your personal data. Please see further details at  https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/ 
 
 

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


 
 
 
 

ที่ TK.023/2564 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท ฐติิกร จ ากดั  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที ่

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

เร่ิมการประชุม 

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

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



  

                   บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)  
                69 ถ.รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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 น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 2 ท่าน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เขา้ร่วมประชุม ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้

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

       ปฏิบัติหนา้ที่แทนผูจ้ัดการส านักตรวจสอบภายใน 
3. นายวีระชัย เลิศลักษณป์รีชา        นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 

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

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

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

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

 ประธานที่ประชมุไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามล าดบัวาระการประชมุที่แจง้ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2563 

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

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

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

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

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

ตลาดรถจักรยานยนต ์

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

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

ตลาดรถยนต์    

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

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

ฐานะทางการเงิน 

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

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

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

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

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

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

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563  

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สงูถึงรอ้ยละ 74.6 ของจ านวนที่คา้งช าระทัง้หมด  

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

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

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

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

วาระที ่4   พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

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

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

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

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

วาระที ่5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

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

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

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

4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

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

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

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมตัิใหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิัทตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

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

ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

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

บรหิาร / 
รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการสายบญัชี 
และการเงิน (CFO) 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรการ / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ / 
ประธานกรรมการ 
บรหิารความเส่ียง / 
กรรมการบรหิาร / 
เลขานกุารบรษิัท 

398,532,943 
เสียง 

(99.07%) 

3,747,000  
เสียง 

(0.93%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

4 นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

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

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

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

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / เลขานกุารบรษิัท / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

11. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท 

วาระที ่6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564                                                                                                                                                       

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุ 

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

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

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

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

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

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

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

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

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

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

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายทวีศกัดิ์ เจรญิศกัดิ์โยธิน ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายทวีศกัดิ์  แจง้รายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี.้- 

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

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

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าส าหรบัในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

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

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

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุได ้ 

 นายนิธิภมูิ ดรุงคว์ฒันา ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

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

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

2. ความคืบหนา้ในการพิจารณาบรหิารเงินสดส่วนเกินของบรษิัทเป็นอย่างไร หากยงัไม่มีแผนการใชเ้งินในระยะสัน้  
ขอใหพ้ิจารณาเรื่องการซือ้หุน้คืน 

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

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

4. บรษิัทมีความคิดเห็นอย่างไรกบัสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจบุนันี ้
มีคู่แข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดขายฝาก เริ่มเขา้มาท าธุรกิจแข่งกบับรษิัท 

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

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

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว บรษิัทยงัคงเติบโตไดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง 

 นายสรุชยั ประเจิดชยัวงศ ์ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ใหบ้รษิัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็นนายหนา้ในการขายประกนั ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ใหก้บับรษิัท  
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และในปัจจบุนับรษิัทคู่แข่งก็ก าลงัด าเนินการอยู่ 

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

  นายนิวฒัน ์พรชยัวรกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะรว่มประชมุ สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

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

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

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

 คณุปฐมา ชีแ้จงว่า บรษิัทมีนโยบายท าการตลาด เพื่อใหไ้ดล้กูคา้ที่ประสงคจ์ะท าสญัญาเช่าซือ้กับบริษัท และน ามา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่ 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะตอ้งดูตามสถานการณ ์และเมื่อคู่แข่งเริ่มถอย บริษัทก็พรอ้มที่จะกลบัมารุก
ตลาดต่อไป 

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

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามคี  าถามหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
            

 
 

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

 



      
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.    
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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, 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; 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 2022 held on 
Monday, April 25, 2022 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 
                  (……………….……………………..) 
 
 
 
Note 

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes on its 
behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order 
to separate the votes. 



 

Note… 
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Proxy (From B) 
 (Voting is clearly and definitely specified)  

                                         (Duty Stamp of Baht 20 is required) 
 
                      Made at .…………………...……….……………………………. 
                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
 

 (1)I/We…….……………………………………………………………………..Nationality…………………………….. 
residing at …………Road……………………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….…………………………. 
Amphoe/khet……………………..………………Province…………………………..……… Postal Code……………….……… 

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited, Holding the shares in total amount 
of..........................................................shares and the total number of votes for which I/We am/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 
 

 (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 2022 held on Monday, 
April 25, 2022 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 2021 
  (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.2 To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  
results 2021.  

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

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                
Approve   Not Approve  Abstain 

 
Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the 
year ended December 31, 2021 

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

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                
Approve   Not Approve  Abstain 

 
Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for 
the operating results for the financial year 2021. 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

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

Approve   Not Approve  Abstain 
 

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 
and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure 
comes  to an end. 
5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   
                                     in all respects. 
                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
           Election of all members of the Board of Directors 

               Approve   Not Approve  Abstain 
                  Election of each member of the Board of Directors 

                       1. Name of Director            Mrs. Saowanee Kamolbutr 
              Approve   Not Approve  Abstain 

          2. Name of Director            Mr. Raksanit Phornprapha 
               Approve   Not Approve  Abstain 

                     3. Name of Director             Mr. Prapol Phornprapha 
               Approve   Not Approve  Abstain 
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5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose  
 9- year tenure comes to an end. 
(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 

1. Name of Director_______ Mr. Nha-Kran Loahavilai ____________             
               Approve   Not Approve  Abstain 

 
            Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022. 

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

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:                 
                                           Approve   Not Approve  Abstain 

 
               Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year  
            2022  
            (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   

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

                                           Approve   Not Approve  Abstain 
 

Agenda no.8 To consider and approve other agendas (if any)  
                              (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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(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 
                  (……………….……………………..) 
 
 
Note 

1. 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 
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 2022 held on Monday, April 25, 2022 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 

 
                 Agenda no.............................. Re ................................................................................... ....   
  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   
                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                
        Approve                                     Not Approve                              Abstain 

   
                Agenda no.............................. Re ................................................................................... ....   
  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   
                                    in all respects. 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                
        Approve                                    Not Approve                              Abstain 
 
Agenda no.............................. Re ................................................................................... ....   

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

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                
        Approve                                    Not Approve                              Abstain 
 
Agenda no.............................. Re .......................................................................................   

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

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :                
        Approve                                    Not Approve                              Abstain 
                                  
 



Page 6 of 6 

 

 
 
 Agenda no.............................. Re: Election of Director 

                             Name ..................................................................................................         
                                    Approve                                    Not Approve                              Abstain 
                             Name ..................................................................................................        
                                    Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        
      Approve                                    Not Approve                              Abstain 

                     Name ..................................................................................................        
      Approve                                    Not Approve                              Abstain 
      Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 
                     Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 
      Name ..................................................................................................        

                                     Approve                                    Not Approve                              Abstain 
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Proxy (From C) 
 (Foreign shareholder which appointed custodian in Thailand) 

                                         (Duty Stamp of Baht 20 is required) 
               

                     Made at .…………………...……….……………………………. 
                     Date………Month………………..………… Year……..……….. 
 

 (1)I/We…….……………………………………………………………………..Nationality…………………………….. 
residing at …………Road……………………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….…………………………. 
Amphoe/khet……………………..………………Province…………………………..……… Postal Code……………….……… 
As a custodian of ………………………………………….. which is a shareholder of Thitikorn Public Company Limited, 
Holding the shares in total amount of..........................................................shares and the total number of votes for which  
I am/We are entitled to  cast is................................................... votes  as described below : 
       Ordinary shares in the amount of.......................................... shares and the number of votes for which  
I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 
       Preferred shares in the amount of....................................... shares and the number of votes for which  
I am/We are entitled to  cast is................................................... votes 
 

 (2)  Appointment of other person as my/our proxy : I/We hereby authorize and appoint either one of the following 
persons : 
                       (1) ……………………………………………………...Age ...............years Residing at..................................... 
.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 
Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 
         (2)……………………………………………………...Age ...............years Residing at...................................... 
.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 
Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   or 
                       (3)………………………………………………….…. Age ...............years Residing at...................................... 
.....................................................................Road……………………………..Tumbon/Kwaeng……………………….……… 
Amphoe/khet……………………..………………Province………………………….. Postal Code…………………..………   
as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday, 
April 25, 2022 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 for the year 2021
  (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.2 To acknowledge and approve the company’s annual report and the Company’s operating  
                               results 2021. 
                (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.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the 
year ended December 31, 2021 

  (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.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for 
the operating results for the financial year 2021 

  (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.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 
and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure 
comes  to an end       
5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

  (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate   
                                     in all respects. 
                               (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
         Election of all members of the Board of Directors 

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

                       1. Name of Director          Mrs. Saowanee Kamolbutr 
          Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 

          2. Name of Director          Mr. Raksanit Phornprapha   
          Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
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                     3. Name of Director           Mr. Prapol Phornprapha 
           Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
 

5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose  
 9- year tenure comes to an end. 
(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 
     1. Name of Director_______ Mr. Nha-Kran Loahavilai ____________ 
     Approve…………vote(s)           Not Approve…….….. vote(s)          Abstain………….. vote(s) 
                
            Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022. 

                              (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.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 
2022  

                              (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.8 To consider and approve other agendas (if any)  
                              (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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(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 
                  (……………….……………………..) 
 
Note 
        1.    This Proxy From C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder    

 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 2022 held on Monday, April 25, 2022 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.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
 
1. Name - Surname                    Mrs. Saowanee Kamolbutr   
Present Position             Independent Director / Audit Committee 
Age                                                  68 years 
Education                                        Master of Political Science (Public Administration) Thammasat University 
                           Bachelor of Political Science (Public Administration), Thammasat University 
Directorship training program        Director Certification Program (DCP) Class no.69, 2006  
                          Role of the Compensation Committee (RCC) Class no. 8/2009 
             Role of the Chairman Program (RCP) Class no. 23/2010 
             Financial Institutions Governance Program (FGP) Class no. 1/2010 
             Advance Audit Committee Program (AACP) Class no. 17/2014 
             Boards that make a difference (BMD) Class no. 9/2019 
             IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class no. 15/2020 
             National Defense College of Thailand (NDC) 2548 
             Capital Market Academy (CMA) Class No.7 
             Senior Executive Program (Kellogg – Sasin) 
             Senior Executive Program (Kellogg – Sasin) (Wharton School) 
             Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4 
Training Program attended  
in the previous year             None 

Experience                
Listed Company             2021- Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.   

2020-Present Independent Director / President of Audit Committee, Global Power 
Synergy Plc. 

Present Independent Director / Audit Committee / Risk Management 
Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, 
FN Factory Outlet Plc. 

Present Independent Director / President of Audit Committee /President of the 
Risk Management Committee and Nomination and Remuneration 
Committee, Carabao Group Plc. 

Present Independent Director / Risk Management Committee and President of 
Audit Committee, T.K.S. Technologies Plc. 

2016-Jan 2020 Independent Director/President of Audit Committee/ Nomination and 
Remuneration Committee, Glow Energy Plc. 

2017-2019  Independent Director Chairman, Pacific Pipe Plc. 
2013-2017 Independent Director Audit Committee, Interlink Communication plc. 
2009-2013 Chairman, TMB Bank Public Company Limited 
2008-2009 Director, TMB Bank Public Company Limited  

Non-Listed Company   
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(Attachment 5) 
 

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

                            Present  Director, The Council of Southeast Bangkok College 
2017-2020 Qualified Accounting and Finance, Small and Medium Enterprise 

Development Bank of Thailand (SME Bank) 
2014-2018 Honorary Director, Rajapark Institute 
2014-2017  Director, Small and Medium Enterprise Development 

Bank of Thailand (SME Bank) 
2009-2012 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance 
2007-2008  Performance consultant, The Revenue Department 
2004-2007  Deputy Director, The Revenue Department 

Type of director             Independent Director / Audit Committee 
Selection methodology              The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

 Mrs. Saowanee Kamolbutr, as a qualified candidate with industry knowledge    
 and expertise, to be director of the Company.    

Shareholding                                     -None- 
Date of appointment            February 23, 2021 
No.years on the board                    1 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 

Mrs. Saowanee Kamolbutr 4 1) Independent Director / President of Audit 
Committee, Global Power Synergy Plc. 
2) Independent Director / Audit Committee / 
Risk Management Committee and Chairman 
of the Corporate Governance Committee, FN 
Factory Outlet Plc. 
3) Independent Director / President of Audit 
Committee /President of the Risk 
Management Committee and Nomination 
and Remuneration Committee, Carabao 
Group Plc. 
4) Independent Director / Risk Management 
Committee and President of Audit 
Committee, T.K.S. Technologies Plc. 

1 -None- 

 
Meeting Attendance   3/3 of  Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting in 2021.   
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(Attachment 5) 
 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
 
2. Name – Surname                   Mr. Raksanit Phornprapha 
Present Position             Director/ Executive Director 
Age                                                  75 years 
Education:                                     B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A. 
Training Program          Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)           
Training Program attended 
in the previous year           -None-  
Experience:    
Listed Company            2003-Present Director, Thitikorn Plc. 
             2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc. 
Non-Listed Company   

and other organization           1987-Present Director, SPSU Plc. 
             1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd.  

          1979-2010  Director, Zinphol Co., Ltd. 
Type of director            Director/ Executive Director 
Selection methodology            The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

Mr. Raksanit Phornprapha, as a qualified candidate with industry knowledge    
                and expertise, to be director of the Company.  
Shareholding                                   9,450,000 shares or 1.89% of the total number of Voting shares  
Date of appointment                        6 June 2003 
No.years on the board                    19 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. Raksanit Phornprapha -None- - 2 -None- 

 
Meeting Attendance       4 of 4 Board of Directors meeting in 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

(Attachment 5) 
 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
 
3. Name - Surname                   Mr. Prapol Phornprapha 
Present Position            Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 
Age                                                  48 years 
Education                                        B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A  
Directorship training program         TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 3/2558 , 

Thai Listed Companies Association (TLCA)  
           Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy 

              “Energy Literacy for a Sustainable Future”, TEA Class 2 Thailand Energy Academy 
Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD)  
TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008 , 

Thai Listed Companies Association (TLCA)  
Training Program attended  
in the previous year            -None- 
Experience        
Listed Company              2003-Present Director/Deputy Managing Director, Thitikorn Plc. 
              2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc. 
               
Non-Listed Company   

and other organization           2021-Present Director, TK BROKER Co., Ltd 

           2017-Present Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd 

          2015-Present Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd 
             2014-Present Director, Suosdey Finance PLC 

           2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd 

           2011-Present Director, S.P. Building Co., Ltd. 
           2011-Present Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd. 
           2007-Present Director, Lexus Bangkok Co., Ltd. 
           2001-Present Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd. 
           2001- Present Director, Chayapak Co., Ltd. 
           2011- 2018  Director, TK Debt Services Co., Ltd. 
           1997- 2001  Analyst, JP Morgan 

Type of director            Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director 
Selection methodology  The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

Mr. Prapol Phornprapha, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be 
director of the Company.    
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(Attachment 5) 
 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
Shareholding                                    25,566,667 shares or 5.11% of the total number of Voting shares 
Date of appointment           6 June 2003 
No.years on the board                    19 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. Prapol Phornprapha -None- - 10 -None- 
 
Meeting Attendance        4 of 4 Board of Directors meeting in 2021.   
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(Attachment 5) 
 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
 
Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director 

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). 

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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(Attachment 5) 
 

Appendix for Agenda No.5.1   To appoint directors replacing those retired by rotation 
The Company has specified qualification and criteria for its independent director on par with Stock Exchange 

Commission or Stock Exchange of Thailand specification with regard to share holding of the Company.  Independent director 
shall not hold more than 1 percent of voting shares of the Company, and the proposed independent director has the following 
relationships:     

Relationship Proposed Independent Directors 
Mrs. Saowanee Kamolbutr 

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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(Attachment 6) 
 
Appendix for Agenda No.5.2   To consider and approve the appointment of directors replacing Independent 
Directors whose 9- year tenure comes to an end. 
 
1. Name - Surname                    Mr. Nha-Kran Loahavilai  
Age                                                 57 years 
Education                                        Master of Science, Computer Rungsit University 
             Bachelor of Arts, Major of newspaper,  
                                                          Chulalongkorn University 
Directorship training program        Thai-Chinese Leadership Studies Program, Class 1 (TLC-1) 
             Thailand Energy Academy Class 3 
             Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 16 
              Advanced Retail Management Class 12 
             Thailand Insurance Leadership Class 2, Office of Insurance Commission 
             Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2) 

          Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7) 
Experience            

     Times Position Company 
July 2020-Present 

2020-2021 
2019-2020 
2018-2019 
2019–2018 
2011–2012 
2013–2016 
2006–2013 
2006–2013 
1985-2006 

 
 
 
 
 

  
 

Director / Audit Committee 
Vice President-NEWS  
Managing Editor 
Editor in Chief 
Deputy Chief Operating Officer 
Founding Editor  
Deputy editor 
Editor 
Deputy Managing Director 
Journalist, news head, newspaper 
executive 
Director 
 
Director 
 
Board of Directors  
 
Advisor to the Director 

Carabao Group PLC. 
BEC MULTIMEDIA CO., LTD. 
Business Today 
Bangkok Post Publishing PLC. 
Post Publishing Public PLC. 
Post Publishing Public PLC. 
Post Publishing Public PLC 
Post Publishing Public PLC. 
Post News Co., Ltd.  
 
 
King Prajadhipok's Institute Student 
Foundation 
Thai Buddhist Herbs Foundation for the 
Kingdom of Thailand 
Thai-Chinese Leadership institute 
Huachiew Chalermprakiet University 
Huachiew TCM Clinic 
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(Attachment 6) 
 
Appendix for Agenda No.5.2   To consider and approve the appointment of directors replacing Independent 
Directors whose 9- year tenure comes to an end. 
 
Type of director             Independent Director / Nomination and Remuneration Committee  
Selection methodology  The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated  

Mr. Nha-Kran Loahavilai, as a qualified candidate with industry   
 knowledge and expertise, to be director of the Company.    

Shareholding                                    -None- 
No.years on the board                    - 
Positions in other listed/non listed companies  
 

 
Name 

Other listed companies  
Positions in non-
listed companies 

Positions in rival 
companies/ 

related 
companies 

 
Amount 

 
Type of director 

Mr. Nha-Kran Loahavilai 1 Independent Director / Audit 
Committee Carabao Group Plc. 

-None- -None- 

Meeting Attendance       -None- 
 
 
 
 



                            
 Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders                       

Page 1 of 9 

 
1. Name - Surname                   Mr. Apichart Kasemkulsiri 
Type of director                          Independent Director/ President of Audit Committee  
             President of Nomination and Remuneration Committee 
Age                                                 55 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            2021-Present President of Nomination and Remuneration Committee,  

Thitikorn Plc 
           2019-Present Independent Director and President of Audit Committee,  

Thitikorn Plc 
 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            2020 - Present President of the Risk Management Committee and  
Independent Director Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd. 

2020 - Present Director, Kamala Senior Living Co., Ltd. 
2020 - Present Director, Lumpini Project Management Services Co., Ltd. 
2019 - Present Director, Dolsiri Delvelopment Co., Ltd. 
2018 - Present Director, Lumpini Property Management Co., Ltd. 

                            2018 – Present Director, Pornsanti Co., Ltd. 
           2018 - Present Director, LPC Social Enterprise 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. 
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Shareholding                                     -None- 
Date of appointment           25 April 25 2019 
No.years on the board                    3 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. Apichart Kasemkulsiri 2 1) Director, Risk Management Committee and 
Chief Financial Officer, L.P.N. DEVELOPMENT 
PLC. 
2) Director, T.Krungthai Industries PLC. 

8 -None- 

 
Meeting Attendance      4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting, 1 of 1 Nomination and     
                                                        Remuneration Committee meeting in 2021.   
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. Kiattikhun Chartprasert 
Type of director                         Independent Director/ Audit Committee 

Age                                                64 years 
Address                                            10/1 Soi Sailom 2, Phaholyothin Road, Samsen Nai Subdistrict,  

         Phayathai District Bangkok 10400 
Nationality                                      Thai 
Education                                       High school level Wachirawut Wittayalai School (Class 50) 
                                             Bachelor of Political Science (International Relations) (First Class Honors) 
                                                           Chulalongkorn University (Class 31) 
                                              M.A. (International Relations), The Australian National University Australia                                                 
Directorship training program       Executive Program : Leaders with Vision and Morality (Class 73, Civil Service Development 

 Institute, Office of the Civil Service Commission, 2011) 
                 National Defense College Curriculum (CDC), Class 54, 2011  

        Senior Justice Administration Program (Class 17, 2012) 
                 Capital Market Academy (CMA) Curriculum, Class 18, 2013 

Training Program attended  
in the previous year           -None-  
Experience     
Listed Company             2021- Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc 
Non-Listed Company   

and other organization        March 2021- Present Commander of Wachirawut College 
   February 2021- Present Director, Egat International Co., Ltd. 
          April 2020- Present President  of the Thai-Lao Association for Friendship 
November 2019- Present Advisor New Generation Change Management Project Office of the 

Public Sector Development Commission 
   March 2020- 1 Mar 2021 Qualified Director in the Board, President of Audit Committee 

             October 2019- 1 Mar 2021 Sub-Committee on Consideration and Monitoring of International 
Situations Affecting Thailand in the Foreign Affairs Committee of the 
Senate  

1983 Diplomatic Officer 3, East Asia Division, Political Department 
 1986 Diplomatic Officer 4, East Asia Division, Political Department 
 1989 Diplomatic Officer 5, East Asia Division, Political Department 
 1989 Diplomatic Officer 5, Consulate-General in Guangzhou 
 1991 Diplomatic Officer 6, Consulate-General in Guangzhou 
 1993 Diplomatic Officer 6, Department of ASEAN 
 1994 Diplomatic Officer 6, Department of Economic Affairs 
 1995 Diplomatic Officer 6, Office of the Secretary of the Minister 
 1995 Diplomatic Officer 6, Department of Economic Affairs 
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1995 Diplomatic Officer 6, Civil Service Overseas, Central Division,  
Office of  the Permanent Secretary 

1995 Diplomatic Officer 7, Civil Service Overseas, Central Division, Office of the 
Permanent Secretary 

2000 Ambassador Counselor (Diplomatic Staff 8),  
Royal Thai Embassy ,Kuala Lumpur 

       Dec 2003 Deputy Director-General, Department of Information 
       Mar 2007 Consul General, Consulate General of Thailand in Sydney 
       Dec 2008 Consul General, Consulate General of Thailand in Sydney 

                  Jan 2011 Director-General, Department of South Asia Middle East and Africa 
                  Dec 2011 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

       Mar 2015 Ambassador, Stockholm 
       Mar 2018 Ambassador, Vientiane 

        2004 – 2007 Director, Tourism Board of Thailand (TAT) 
   2004 – 2007 Director, International Convention Promotion Committee (TCEB) 
   2012 – 2015 Qualified Director, National Space Board 
   2012 – 2015 Director, King Prajadhipok's Institute Executive Com 

               2013 – 2014 Director, Islamic Bank of Thailand Board of Directors 
   2013 – 2015 Director/ President of Audit Committee, Amanah Leasing PLC 

       2014 – 2015 Director, Asia-Pacific International University Council 
   2014 – 2016 Director/ Audit Committee, Tobacco Factory of Thailand 
   2018 – 2019 Advisor, Thai-Laos Association for Friendship 

    Oct 2019 – Mar 2020 Member of the Nomination Committee of the National Anti-Corruption 
Commission, 2019 

Shareholding                                     -None- 
Date of appointment                        1 March 2021 
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. Kiattikhun Chartprasert -None- - 4 -None- 
 
Meeting Attendance          3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting   
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  
A natural person  

1. Attendance in 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 

 
A juristic person 

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

1. Attendance in 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 

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

- 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 Appointment 
of Directors individually, all attendances must cast their votes and the ballots must be collect 
(approve, not approve, and abstinent).      
- The Chairman will ask the meeting as to whether there are any shareholders who wish to object  
(not-approve) or abstain their voting and ask such shareholders to raise their hands, 

i. If there are any not- approve or abstinent votes by raising hand shareholders, such 
shareholders must record their not–approve or abstinent votes in the ballots previously 
given to the shareholders prior to attending the meeting room.  The Chairman will ask 
the Company’s officer(s) to collect and count the votes in the ballots.  Any non-raising 
hand shareholders shall be deemed as casting their approval votes as proposed by 
the Chairman. 

ii. If there id not shareholder raising hand for objection or abstinent, it shall be deemed 
that the meeting unanimously resolves to approve such agenda, unless there are 
checked marks of not-approve or abstinent votes specified in the proxy form given to 
the Company where the Company has recorded and count such not-approve or 
abstinent votes for the relevant agenda. 

-       In the event where a shareholder has appointed a proxy to attend and vote on its behalf pursuant 
to its intention already been specified in the proxy form, the Company will count and record such votes 
at the time of registration for attending the meeting in order to facilitate the proxy will not have to cast 
the votes in the ballot again in the meeting and such a votes will then be added up with the votes 
aforementioned.  



 
The Company’s Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting     
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Article34.  The Board of Directors must organize an annual general shareholders meeting within 4    
months from the end of the accounting year of the Company.        
 All other shareholders meetings, apart from the aforesaid meeting, shall be called  
“extraordinary meetings” 
 The Board of Directors may request an extraordinary meeting of shareholders at any time it 
deems appropriate.  The shareholders holding not less than one-fifth of the aggregate of the shares 
distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the aggregate of the 
shares distributed, may at any time request in writing that the Board of Directors summon an 
extraordinary meetings, provided  the clearly stated reasons for such request meeting.  In such 
event, the Board of Directors must organize a shareholders meeting to be held within 1 month from 
the requested date from the shareholders. 
 
Article35.   To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice thereof 
specifying the place, day and time, the agenda and the matters to be proposed at the meeting by 
clearly describing those matters which are to be proposed for acknowledgement, approval or 
consideration, including the submission of any comments by the Board of Directors on such matters.  
Such a notice shall be sent to the shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date 
of such meeting and advertise on the at least newspapers 3 days prior to the meeting day. 
 The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located 
or nearby provinces or in any other places, taking into consideration the convenience of 
shareholders.    
    
Article36.   A shareholder may appoint any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on 
his/her behalf, such a proxy shall be made according to the Registrar requirement. 
 
Article37.  A minimum of 25 shareholders present in persons or represented by proxies (if any) or not 
less than one-half of the total shareholders, whichever is less, and holding not less than one-third of 
the aggregate of the shares distributed must be present at a shareholders meeting to form a quorum. 
 If, within an hour from the time appointed for any shareholders meeting, the quorum is not 
present as prescribed, the meeting, if requested upon the requisition of shareholders, shall be 
dissolved.  If such meeting had not been requested upon the requisition of the shareholders, another 
meeting shall be requested and a notice of such a meeting shall be sent to the shareholders not less 
than 7 days prior to the date of the meeting.  At such meeting, no quorum shall be necessary. 
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Article38.  The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting.  If the Chairman is absent or 
unable to perform his duties after half an hour of the specify time of the meeting, the Vice-Chairman 
shall perform that duties.  If there is no Vice-Chairman or he is absent or unable to perform his duties, 
the meeting shall elect one of the shareholders present at the meeting to be the Chairman. 
 
Article39.  A decision or resolution of the shareholders meeting shall be made by voting, an one 
share shall be count as one vote. 

1. In the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. 
2. In the following events, the votes shall be not less than two-third of the total 

shareholders present at the meeting with the right to vote  
a. Divest or transfer of the Company business in part or whole to other parties 
b. Acquire or transfer of other companies to the Company 
c. Execution or revision or cancellation of rental of the Company business in part 

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

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

e. Capital increase or decrease or issuance of debenture of the Company 
f. Merge or dissolve of the Company 

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

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

2. To consider and approve the Company balance sheet and profit and loss statement. 
3. To consider the appropriation of the Company net profit (if any). 
4. To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.  
5. To consider and approve the appointment of the auditors and to determine their 

remuneration.  
6. To consider other issues  
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Measures and Guidelines for the Annual General Shareholders’ Meeting 
under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------------------ 
 The Company’s Precautionary Measures and Guidelines for the Annual General Shareholders’ Meeting under the 
Circumstance of COVID-19 are as follows: 
 1.  The Company will disclose its Notice for the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting, together with related 

documents on the Company’s website www.tk.co.th  and sending by postal mail to shareholders in advance. 
2.  TK would like to kindly requests Shareholders’ kind cooperation in giving their proxy authority to TK’s Independent 

Director to attend the meeting on behalf of Shareholders by returning the filled-in proxy form together with required documents 
to Thitikorn PLC., address no. 69, Ramkamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok.10240 Thailand by 21 April 2022. 
 3. Shareholders are welcome to submit relevant questions prior to the meeting. Shareholders are requested to notify 
your name, telephone number, email address (if any) through: Email: Investor@tk.co.th or send your questions together with 
the proxy. The Company will provide answers to your questions on the date of the shareholders' meeting.  
 4. In case there are shareholders who wish to attend the meeting in person, the Company would like to request your 
cooperation to strictly comply with the following measures.  

4.1) TK shall conduct health screening, in compliance with the guidelines of the Department of Disease Control, at 
the meeting area with an appropriate social distancing of at least 1-meter at temperature-screening points, document-
checking points and registration counters. 
  (1) Attendees shall be required to show proof of being vaccinated against COVID-19 of at least 2 doses 
(vaccination record or Mor Prom application).  
  (2) The attendees must present ATK results by the date of the shareholders' meeting to the Company 
officials (by representing a photo of attendees’ faces with the ATK result specified the name and the shareholders’ meeting 
date of 25/4/65) 

(3) In case there is no ATK test result to show, the company prepared ATK for examination service (when 
the ATK test is complete, please take a photo of the ATK result specified the name and date of 25/4/65) and show i t to the 
Company’s officials. 
  (4)   Be wear a facemask at all times. 
  (5) Attendees shall be required to fill in the COVID-19 Screening Questionnaire by true regarding any 
possible infection of disease before entering the meeting venue. The Screening Questionnaire Google Form will be published 
on the Company’s website in which the attendees can fill in the form in advance. Please note that concealment of health 
information or traveling records is considered a violation of the Communicable Diseases Act B.E. 2558. 

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th


 

  Attachment 11 
2/2 

 
 

 4.2) TK reserves the right to deny attendees’ entry into the meeting venue provided by the Company, specifically 
those who are identified with a body temperature exceeds 37.5 degrees Celsius. This included those who have had close 
contact with COVID-19 infected people as well as those who have a fever or showing any signs of COVID-19 infection or 
respiratory symptoms. 

4.3) TK will arrange the seats with appropriate social distancing at a minimum of 1-meter placement from each other. 
Therefore, we can accommodate a limited number of shareholders and proxies (including directors, management, and officers 
of the Company).  After the registration procedure, each attendee will be assigned a seat number and is required to sit as 
specified for the sake of disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. Seats are not allowed 
to be moved and can be fully occupied on a first come first served basis.  In case the seats were full, the Company reserved 
the right of asking the shareholders to assign independent directors to attend the meeting on behalf.  
 4.4) The Company does not provide microphones for inquiries. If the attendee wishes to ask any question during at 
the meeting, please write down the questions on the notes and submit them to the Company’s officials. The questions will be 
forwarded to the Chairman for further answering in the meeting. 
 4.5) The venue will be sanitized and cleaned by the Ministry of Public Health’ standard prior to and after the meeting. 
TK kindly requests everyone wears facemask at all times. 
 4.6) Eating and drinking are strictly not allowed in the meeting venue. 
 
 The Company will conduct the meeting concisely and control the meeting to be adjourned by 16.00 hrs. to limit 
group gathering time of the shareholders. 
 In case there are any changes in the situation or additional AGM-related measures that come from the Government 
entities, the Company may inform Shareholders via the Company’s website www.tk.co.th and other media channels as 
appropriate. 
 In case there are many attendees or these attendees arrive at the same time, there may be a delay in screening and 
registration process for the meeting, TK hereby would like to apologize for such inconvenience that may arise.  
 
 
      Sincerely yours, 
                                Thitikorn Public Company Limited 
 
 
 
 
Corporate Secretary Division 

Tel. +662 310 7110, +662 310 7112 

 

http://www.tk.co.th/
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SCREENING QUESTIONNAIRE COVID-19 
Before attending the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 

 

Due to the outbreak of COVID-19, TK sets out this questionnaire as a preliminary screening measure. 
The Company kindly requests your cooperation to complete the following questions. 

Name and Surname  

Mobile Phone Number  

 

1.   How many times have you been vaccinated against COVID-19? * 

             Haven't been vaccinated against COVID-19          1 dose          2 doses               more than 2 doses. 

 

2.   Do you have any of the following symptoms in past 14 days? Please circle all that apply: 

Yes / No Fever / Chills 

Yes / No Shortness of Breath/ Tiredness/ Difficulty breathing 

Yes / No Body aches and muscle pains 

Yes / No Wet cough/ Dry cough 

Yes / No Sore throat 

Yes / No Nasal congestion/ Runny nose 

 

3.   Did you have close contact with an infected patient / a person who provides care to the infected patient OR a  

     person under investigation for COVID-19? 

Yes / No 

 

Consent on Personal Data Collection, Usage, and Disclosure 

 I hereby acknowledge and provide consent to TK to collect, use, and disclose my personal data including 

health information filled in this COVID-19 Health Screening Questionnaire in accordance with TK Guidelines on Personal 

Data Processing for Shareholders Meeting as attached to the Invitation Letter for Shareholders’ Meeting and as posted 

on TK website www.tk.co.th for the purpose of COVID-19 screening to align with the laws and regulations of concerned 

governmental units. I also acknowledge the data subject rights and contact information for the exercise of such rights 

as indicated in the mentioned Guidelines. 

 

Signature   _______________________________________________________ Date   _____________________                                          



 

Note… 
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