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ท่ี TK.010/2562       วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

  2. รายงานประจําปี 2561 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สําหรับหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ข้อมลูได้จาก Website ของบริษัท 

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

5. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.1 

6. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 5.2 

7. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8 

8. ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

9. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ 

10. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. แผนท่ีห้องประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 

   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69  

 

วาระท่ี 1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ 

 : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจําปี 2561 

 : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามท่ีปรากฏใน 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 : เหน็สมควรรับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html�
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html�
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วาระท่ี 3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบริษัทฯ ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดย 

 : งบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ววา่ถกูต้อง  โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 

รายได้รวม 

กําไรสทุธิ 

กําไรตอ่หุ้น 

10,429.6ล้านบาท 

5,500.7 ล้านบาท 

3,878.1 ล้านบาท 

407.4  ล้านบาท 

0.82 บาท/หุ้น 

10,018.2 ล้านบาท 

5,232.9 ล้านบาท 

3,653.6 ล้านบาท 

466.9  ล้านบาท 

0.93 บาท/หุ้น 

         โดยมีรายละเอียดตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระท่ี 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้ริษัทมีกําไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

                  ของบริษัทฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) 

 แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นก่อน 

                  บริษัท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 

 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคดิเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 55.2 ของกําไรสทุธิ  

   รวมเป็นเงิน 225.0 ล้านบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัองัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2561 และปี 2560 ดงันี ้  

        

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561  ปี 2560  

1. กําไรสทุธิ (งบรวม) 407.4 ล้านบาท 466.9 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.45 บาท 0.52 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท 260.0 ล้านบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 55.2 ร้อยละ 55.7 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุ้น 

 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 55.2 ของกําไรสทุธิ  
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                   หลงัหกัภาษีเงนิได้ของบริษัท (งบรวม) ซึง่เป็น

                   จ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีกําหนดไว้ โดยกําหนด 

 

วาระท่ี 5: พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่านแทน 

            กรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

5.1) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล

 ข้อ 18 ซึง่กําหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวน 

 :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

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

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ

ให้เลือกตัง้กรรมการ 4 ทา่น ท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบด้วย 
1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5.1)    

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

นีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ววา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

5.2) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอสิระ ท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

ครบ 9 ปี 

ความเป็นมาและเหตุผล

1.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 :  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้

ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึง่กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ทา่น ประกอบด้วย 

2.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html�
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มีการดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และ กําลงัจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตัทีิ่ดี เร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 

ทา่น ประสงค์ท่ีจะไม่ตอ่วาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทําหน้าท่ีกรรมการ โดยให้มีผลในวนัท่ี 25 เมษายน 

2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เสร็จสิน้  

คณะกรรมการสรรหาฯจงึ ได้เสนอช่ือบคุคล 2 ทา่นเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท 

จงึมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้บคุคล 2 ทา่น เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของบริษัท  

ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

  1. นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

(โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูด้ในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5.2)    

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่ ทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน  

 : บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท

แล้ววา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
วาระท่ี 6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ความเป็นมาและเหตผุล :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลัน่กรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกําไรของบริษัท เหน็สมควร

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

วงเงินท่ีเสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. 

    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ     

คา่ตอบแทนของกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย

   กําหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชน์อ่ืน ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

 : คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  

        ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
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วาระท่ี 7 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และได้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ได้ให้ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

                หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพศิษิฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั  

    ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2562  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจํานวน 3,240,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

 ปี 2561 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ี 3,040,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้ 

 เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี  

 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบริษัทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2561)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425 หรือ        

     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     
 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 

                 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

                 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงนิ                  

                 3,240,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                 3,040,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2561 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (จ่ายจริง) 

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั 

 คา่สอบบญัชี    คา่บริการอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บริการอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) 1,470,000 - 1,360,000 - 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,770,000 - 1,680,000 - 

รวม 3,240,000 - 3,040,000 - 
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  วาระท่ี 8 : พจิารณาอนุมัตวิงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล

                

 : เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการดําเนินงานและมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจน้อยที่สุด จึง

ขออนมุตัวิงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 8) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

ขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท  

 : เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัวิงเงินออกและเสนอ  

 

  วาระท่ี 9 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเร่ืองใดเข้าพิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรให้จดัวาระการประชมุนีไ้ว้ในกรณีมีผู้ ต้องการ  

 

 อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนั

องัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นก่อน        

   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมา

พร้อมกันนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2562 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ และเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น หากมีคําถามท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ     

    

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

 

 

            

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผู้จดัการ  

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

