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ที่ TK.011/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563
3. คาชีแ้ จงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
4. หนังสือมอบฉันทะ (สาหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ
สามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสาหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่หอ้ งประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิ ติกร จากัด (มหาชน) ได้กาหนดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ซึ่งบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รบั การตรวจสอบรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
สินทรัพย์รวม
7,356.8 ล้านบาท
9,163.3 ล้านบาท
หนีส้ ินรวม
2,000.5 ล้านบาท
3,878.5 ล้านบาท
รายได้รวม
2,548.2 ล้านบาท
3,719.1 ล้านบาท
กาไรสุทธิ
367.6 ล้านบาท
481.1 ล้านบาท
กาไรต่อหุน้
0.74 บาท/หุน้
0.96 บาท/หุน้
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และในปี นบี ้ ริษัทมีกาไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.6 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ กาหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ของบริษัท (งบรวม)
แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท หรือคิดเป็ นอัตราส่วน ร้อยละ 57.1 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็ นเงิน 210.0 ล้านบาท
บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
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ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2563 และปี 2562 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (งบรวม)
2. จานวนหุน้
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563

ปี 2562

367.6 ล้านบาท

504.5 ล้านบาท

500 ล้านหุน้

500 ล้านหุน้

0.42 บาท

0.55 บาท

210.0 ล้านบาท

275.0 ล้านบาท

ร้อยละ 57.1

ร้อยละ 54.5

แต่ทงั้ นีน้ โยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท จานวน 500 ล้านหุน้
ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57.1 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ โดยกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ เสนอวาระ
ต่างๆ แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ
4 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ/ ประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่านในปี นีก้ ลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัท ต่ อไปอีกวาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัด เลือก ทั้ งนี ก้ รรมการที่ มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ไ้ ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2563

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 :
กาหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
10,000 บาท/คน/ครัง้
(Non Executive Director)
4. สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล : ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต.ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี ทุกรอบระยะเวลา
บัญชี 7 ปี ซึ่งนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปี ติดต่อกัน ในปี 2557-2563 จึงครบวาระที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท จานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีรวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา
หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุลจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี ที่ผ่านมา เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2564
และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 (ปี ที่เสนอ) เป็ นจานวน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2563 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่ 3,340,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี
2564 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ในปี 2552-2556)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที 6947
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน
3,340,000 บาท บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2563 ที่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

4
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563 (จ่ายจริง)

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)

1,550,000

-

1,550,000

-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,790,000

-

1,790,000

-

รวม

3,340,000

-

3,340,000

-

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”)
บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ความเป็ นมาและเหตุผล : สืบ เนื่องจากมติที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เมื่อวัน ที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ การเข้าซือ้ หุ้น
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษั ท ไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา
(“บริษัทผู้ขายหุ้น”) นัน้
เพื่อให้การดาเนินการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิ ภาพตามแนวทางปฏิบตั ิของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าซือ้ หุน้ ของบริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าว โดย อนุมตั ิให้
บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มีอานาจใน
การควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุน้ ที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ทั้งนี ้
ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,6)
นอกจากนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่
ประชุมมีมติให้นาเรื่องนีเ้ สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้น ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษั ทไมโครไฟแนนซ์ ณ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยอนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มีอานาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษั ทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุน้ ที่
เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนีไ้ ว้ในกรณีมีผตู้ อ้ งการ
เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนีใ้ ห้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล(กรณีเป็ นนิติบคุ คล) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รบั มอบ
ฉันทะของท่านนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ หากมีคาถามที่
ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ

