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ที่ TK.009/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
2. รายงานประจําปี 2562
3. คําชีแ้ จงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ
สามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่หอ้ งประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2562 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษทั ฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2562 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของบริษทั ฯ ได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รบั การตรวจสอบรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
สินทรัพย์รวม
9,163.3 ล้านบาท
10,578.4ล้านบาท
หนีส้ นิ รวม
3,839.7 ล้านบาท
5,500.7 ล้านบาท
รายได้รวม
3,719.1 ล้านบาท
3,871.8 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
504.5 ล้านบาท
401.1 ล้านบาท
กําไรต่อหุน้
1.01 บาท/หุน้
0.81 บาท/หุน้
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และในปี นีบ้ ริษัทมีกาํ ไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 504.5 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
บริษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วน ร้อยละ 54.5 ของกําไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 275.0 ล้านบาท
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
โดยมีตารางการจ่ายเงินปั นผลของปี 2562 และปี 2561 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2562
ปี 2561
1. กําไรสุทธิ (งบรวม)
504.5 ล้านบาท
401.1 ล้านบาท
2. จํานวนหุน้
500 ล้านหุน้
500 ล้านหุน้
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
0.55 บาท
0.45 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้
275.0 ล้านบาท
225.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 55.2
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จํานวน 500 ล้านหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 275.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 54.5 ของกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั (งบรวม) ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 18 ซึง่ กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
บริษทั ฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอ
ให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่าน ที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
ดัง นัน้ จึง เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือ หุน้ เพื่อ เลื อกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 3 ท่านในปี นีก้ ลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทัง้ นีก้ รรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
นีไ้ ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยกลั่น กรองและพิ จ ารณา อย่ า งละเอี ย ดถึง ความเหมาะสมประการต่า งๆ โดยเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง จาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีรวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี ท่ผี า่ นมา เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2563
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 (ปี ท่เี สนอ) เป็ นจํานวน 3,340,000 บาท
ซึง่ มากกว่า ปี 2562 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท่ี 3,240,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี
2563 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย 6 ปี ตดิ ต่อกัน ในปี 2557-2562)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตดิ ต่อกัน
ในปี 2552-2556)
3. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/
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ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน
3,340,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2562 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2563 (ปี ท่เี สนอ)
ปี 2562 (จ่ายจริง)
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,550,000
1,470,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
1,790,000
1,770,000
รวม
3,340,000
3,240,000
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัตเิ ข้าซือ้ กิจการ Microfinance ทีป่ ระเทศพม่า
ความเป็ นมาและเหตุผล : การเข้าซือ้ กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัท
สามารถเข้าถึงตลาดประเทศพม่าได้อย่างรวดเร็ว ประเทศพม่าเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม
53 ล้านคน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถื อว่าเป็ นช่วงอายุท่ีน้อยและอยู่ในช่วงวัยทํางาน นอกจากนี บ้ ริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐของพม่าในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อ สร้างโอกาสในการขยายธุร กิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อ ไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ
Motorcycle Hire Purchase ซึง่ บริษัทสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ประเทศพม่า
Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศพม่า ได้รบั การยอมรับ
จากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงาน
ที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้ งั มีทมี ผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ ดังนัน้ การเข้าซือ้ กิจการนี ้
จะทําให้บริษัทสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มพืน้ ฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและ
เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านบริษัทที่มีขนาดพอเหมาะและมีคณ
ุ ภาพ
บริษทั คาดว่าภายหลังจากที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการ จะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) ของ
บริษัทได้ทนั ทีและทําให้สัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศของบริษัทที่ประมาณการณ์ ณ สิน้ ปี 2563 เพิ่มขึน้ จาก 26% เป็ น
ประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ตอ้ งการให้มีสดั ส่วนสินเชื่อในต่างประเทศเป็ น 50% และพัฒนาไปสู่
การเป็ นบริษทั ชัน้ นําของภูมภิ าคอาเซียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า
การลงทุนในหุน้ สามัญของ Myanmar Finance International Limited นัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เนื่องจาก Myanmar Finance International Limited เป็ นหนึง่ ในบริษทั ไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีช่ือเสียงใน
ประเทศพม่า ซึ่งเป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็ นประชากรในวัย
ทํางาน ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กาํ กับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สาํ คัญของพม่าได้แก่ Yangon, Bago,
Mon และมีแผนงานที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ ริหารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี ้
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บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าที่ภ าครัฐของพม่าในทุกระดับ
รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุร กิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปใน
อนาคต ดังนัน้ การเข้าซือ้ หุน้ ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุน้ (EPS) และ
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ (ROE) ได้ทนั ทีแล้ว ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพัฒนาไปสู่การเป็ นบริษัทชัน้ นําของภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนีไ้ ว้ในกรณีมีผตู้ อ้ งการ
เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ก่อน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกันนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผูร้ บั มอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หากมีคาํ ถามที่
ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผูจ้ ดั การ

