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ท่ี TK.009/2563       วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

  2. รายงานประจาํปี 2562 

  3. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (สาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ 

    สามารถ Download ขอ้มลูไดจ้าก Website ของบรษัิท 

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

5. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 5 

6. เอกสารแนบสาํหรบัวาระท่ี 8 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 

9. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

10. แผนท่ีหอ้งประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 

   

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน) ไดก้าํหนดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

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

 

วาระที ่1 : พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2562 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์

 : การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ รวมทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์

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

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 

 : เหน็สมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

วาระที ่2 : รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562     

 ความเป็นมาและเหตุผล

                   รายงานประจาํปี 2562 

 : บรษัิทฯ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 ตามท่ีปรากฏใน 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                  เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

 : เหน็สมควรรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการ 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html�
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html�
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วาระที ่3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562  

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 ของบรษัิทฯ ไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และไดร้บัการตรวจสอบรบัรองโดย 

 : งบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี 2562 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้วา่ถกูตอ้ง  โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 

หนีส้นิรวม 

รายไดร้วม 

กาํไรสทุธิ 

กาํไรตอ่หุน้ 

9,163.3 ลา้นบาท 

3,839.7 ลา้นบาท 

3,719.1 ลา้นบาท 

504.5  ลา้นบาท 

1.01 บาท/หุน้ 

10,578.4ลา้นบาท 

5,500.7 ลา้นบาท 

3,871.8 ลา้นบาท 

401.1  ลา้นบาท 

0.81 บาท/หุน้ 

         โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ 

              ความเหน็ของคณะกรรมการ

                   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 

 : เหน็สมควรอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 

 

วาระที่ 4 : พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ความเป็นมาและเหตุผล

                 และในปีนีบ้รษัิทมีกาํไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้504.5 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 : เน่ืองจากบรษัิทไดจ้ดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

                  ของบรษัิทฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 60 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษัิท (งบรวม) 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

                  บรษัิท จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท หรอืคดิเป็นอตัราสว่น รอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  

   รวมเป็นเงิน 275.0 ลา้นบาท  

   บรษัิทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ใน   

วนัองัคาร ท่ี 12 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 และปี 2561 ดงันี ้  

        

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562  ปี 2561  

1. กาํไรสทุธิ (งบรวม) 504.5 ลา้นบาท 401.1 ลา้นบาท 

2. จาํนวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 0.55 บาท 0.45 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท 225.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 55.2 

 แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ

 การจ่ายปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท จาํนวน 500 ลา้นหุน้ 

 : คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เหน็วา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตั ิ

 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 ของกาํไรสทุธิ  
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                   หลงัหกัภาษีเงนิไดข้องบรษัิท (งบรวม) ซึง่เป็น

                   จ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนด 

 

วาระที ่5: พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 ความเป็นมาและเหตุผล

 ขอ้ 18 ซึง่กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวน 

 :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

 กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึง่ในการ 

 ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีมี้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

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

เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้

เสนอวาระตา่งๆ แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯไดเ้สนอ

ใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ทา่น ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตอ่อีกวาระ ประกอบดว้ย 
1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

 (โดยประวตักิรรมการแตล่ะทา่นสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5)    

ความเห็นของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 : บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิท  

ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านในปีนีก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง

นีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 : พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ความเป็นมาและเหตุผล

 

 :  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัทางธรุกิจและการเตบิโตทางผลกาํไรของบรษัิท เหน็สมควร

กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไมเ่กิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   

 

 

 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html�
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

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

   กาํหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมาประชมุ 

 :  

    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด    

    คา่ตอบแทนกรรมการ) 

    - ประธานกรรมการชดุย่อย 

    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. สทิธิประโยชนอ่ื์น ไมม่ี ไมม่ี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ

            คา่ตอบแทนกรรมการแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

 : คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด  

        ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที ่7 : พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจาํปี 2563 

 ความเป็นมาและเหตุผล

 โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตังิาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของผูส้อบ 

 :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษัิท จาํนวน 3 ราย   

    บญัชีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  

               หรอื นายเมธี รตันศรีเมธา หรอื นายพศิษิฐ์  ชีวะเรอืงโรจน ์จากบรษัิทเอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั  

    ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทในปีท่ีผา่นมา เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563  

    และขออนมุตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจาํนวน 3,340,000 บาท  

          ซึง่มากกวา่

 

 ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ี 3,240,000 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ

 พิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท 

: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทได ้

 เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี  

 2563 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตอ่ไปนีเ้ป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน 

 ของบรษัิทฯ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5389 หรอื 

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 6 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2562)  

2.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  3425 หรอื        

     (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีตดิตอ่กนั 

     ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรอืงโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี  2803  

                            (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)     
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท/ บรษัิทย่อย/ ผูบ้รหิาร/  
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 

                คณะกรรมการบรษัิท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

                พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิ                  

                3,340,000 บาท บาท ซึง่มากกวา่ 

                3,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ปี 2562 ท่ีมีการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ท่ี  

 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 (จ่ายจรงิ) 

บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 

 คา่สอบบญัชี    คา่บรกิารอ่ืน    คา่สอบบญัชี     คา่บรกิารอ่ืน 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 1,550,000 - 1,470,000 - 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อย 1,790,000 - 1,770,000 - 

รวม 3,340,000 - 3,240,000 - 

 

วาระที ่8 : พจิารณาอนุมัตเิข้าซือ้กจิการ Microfinance ทีป่ระเทศพม่า 
ความเป็นมาและเหตุผล

Myanmar Finance International Limited เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศพม่า ไดร้บัการยอมรบั

จากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูล มีสาขาครอบคลมุรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงาน

ท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้งัมีทีมผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณ ์ดงันัน้การเขา้ซือ้กิจการนี้

จะทาํใหบ้ริษัทสรา้งโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้พรอ้มสรา้งแพลตฟอรม์พืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งในตลาดท่ีมีความน่าสนใจและ

เตบิโตอย่างรวดเรว็ผ่านบรษัิทท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีคณุภาพ  

 : การเขา้ซือ้กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัท

สามารถเขา้ถงึตลาดประเทศพม่าไดอ้ย่างรวดเรว็ ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 

53 ลา้นคน ค่าเฉล่ียของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีน้อยและอยู่ในช่วงวยัทาํงาน นอกจากนีบ้ริษัทสามารถใช้

ประโยชนจ์ากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัของพม่าในทกุระดบั รวมถึงความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ 

Motorcycle Hire Purchase ซึง่บรษัิทสามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาด

ประเทศพม่า 

บรษัิทคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการ จะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ของ

บริษัทไดท้นัทีและทาํใหส้ัดส่วนสินเช่ือต่างประเทศของบริษัทท่ีประมาณการณ์ ณ สิน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จาก 26% เป็น

ประมาณ 33% สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษัทท่ีตอ้งการใหมี้สดัส่วนสินเช่ือในต่างประเทศเป็น 50% และพฒันาไปสู่

การเป็นบรษัิทชัน้นาํของภมูภิาคอาเซียน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอการลงทนุอย่างรอบคอบแลว้มีความเห็นว่า 

การลงทนุในหุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited  นัน้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เน่ืองจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหนึง่ในบรษัิทไมโครไฟแนนซท่ี์มีช่ือเสียงใน

ประเทศพม่า ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัย

ทาํงาน ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐัท่ีกาํกับดูแล มีสาขาครอบคลุมรฐัท่ีสาํคญัของพม่าไดแ้ก่ Yangon, Bago, 

Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ ์นอกจากนี้
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บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกคา้ เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของพม่าในทุกระดับ 

รวมถึงความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศพม่าต่อไปใน

อนาคต ดงันัน้การเขา้ซือ้หุน้ใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพิ่มกาํไรต่อหุน้ (EPS) และ

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) ไดท้นัทีแลว้ ยังจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเช่ือในต่างประเทศไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพฒันาไปสู่การเป็นบริษัทชัน้นาํของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 

 

  วาระที่ 9 : พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ

                 เสนอเรื่องใดเขา้พิจารณา  

 : คณะกรรมการเหน็สมควรใหจ้ดัวาระการประชมุนีไ้วใ้นกรณีมีผูต้อ้งการ  

 อนึ่ง บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนั

พฤหสับดี ท่ี 12 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ก่อน          

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ

มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา

พรอ้มกันนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉันทะ และสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติ

บคุคล) ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ และเป็นการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้ หากมีคาํถามท่ี 

เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ

เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  

ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้สามารถสง่คาํถามลว่งหนา้ไดท่ี้  

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339 

 

 จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ     

    

 

 

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                   

            

 

             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผูจ้ดัการ  

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

