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ที่ TK.012/ 2565        

วนัที่ 4 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
  2. แบบ 56-1 One Report 2564 
  3. ค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (ส าหรบัหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัภาษาองักฤษ) ผูถ้ือหุน้ที่สนใจ 
    สามารถ Download ขอ้มลูไดจ้าก Website ของบริษัท 
    http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html 
5. เอกสารแนบส าหรบัวาระที่ 5.1 
6. เอกสารแนบส าหรบัวาระที่ 5.2 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 
    (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565) 
8. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุ 
9. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ 
10. แผนที่หอ้งประชมุใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
11. มาตรการและแนวปฏบิตัิในการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ 
      ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
12. แบบสอบถามทางสขุภาพเพ่ือการคดักรองโรค COVID-19 
      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGglLsiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRIg/formResponse 

   
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565  

 ในวนัจนัทร ์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่26 เมษายน 2564 
 ความเป็นมาและเหตุผล : การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 
 ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์
 แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
    ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 
วาระที ่2 : รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564     
 ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏใน 
                   แบบ 56-1 One Report 2564 
              ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการ 
                  เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
วาระที ่3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564  
 ความเป็นมาและเหตุผล : งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
                 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดร้บัการตรวจสอบรบัรองโดย 
                 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ว่าถกูตอ้ง  โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

งบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม 
หนีส้ินรวม 
รายไดร้วม 
ก าไรสทุธิ 
ก าไรต่อหุน้ 

6,979.0 ลา้นบาท 
1,322.0 ลา้นบาท 
2,002.4 ลา้นบาท 
471.8 ลา้นบาท 
0.94 บาท/หุน้ 

7,356.8 ลา้นบาท 
2,000.5 ลา้นบาท 
2,548.2 ลา้นบาท 
367.6 ลา้นบาท 
0.74 บาท/หุน้ 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/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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         โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
                
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 
                   วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
 
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
 ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
                 และในปีนีบ้รษิัทมีก าไรสทุธิ (งบรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้471.8 ลา้นบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
                   ของบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัท (งบรวม) 
 แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ก่อน 
                   บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 
 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน รอ้ยละ 53.0 ของก าไรสทุธิ  
   รวมเป็นเงิน 250.0 ลา้นบาท  

   บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date)  
   ในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 
โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2564 และปี 2563 ดงันี ้  
        

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564  ปี 2563  

1. ก าไรสทุธิ (งบรวม) 471.8 ลา้นบาท 367.6 ลา้นบาท 

2. จ านวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.50 บาท 0.42 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท 210.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 53.0 รอ้ยละ 57.1 

  แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนุมตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ก่อน 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชมุผูถ้ือหุน้สมควรอนมุตัิการจ่ายปันผล 
                   ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัท จ านวน 500 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  
                   รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัท (งบรวม)  
                   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว ้โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทน 
             กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี 

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
 ความเป็นมาและเหตุผล :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 18 ซึ่งก าหนด 
                ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รง     
                เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นีมี้กรรมการที่ตอ้งออกตาม 
                วาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

1.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์           กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
3.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 

บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html 
เชิญใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระ
ต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเ้สนอให้เลือกตั้ง
กรรมการ 3 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบดว้ย 

1.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
3.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวตัิกรรมการแต่ละท่านสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
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ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุน้เพื่อเลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่านในปีนีก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคัดเลือก ทั้งนีก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนีไ้ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน 
 
5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
      ครบ 9 ปี 
ความเป็นมาและเหตุผล :  บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไวไ้ม่เกิน 9 
ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ ทัง้ 1 ท่าน คือ 

1. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์            กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไวไ้ม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่ง
กรรมการอิสระ 1 ท่าน มีการด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตัิที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดงันัน้นายวิบลูย ์เพ่ิมอารยวงศ ์
ประสงคท์ี่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการท าหนา้ที่กรรมการ โดยใหมี้ผลในวนัที่ 25 เมษายน 2565 หลงัการ
ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เสรจ็สิน้  

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเ้สนอชื่อบคุคล 1 ท่านเขา้มาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจึงมี
มติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บคุคล 1ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของบริษทั ดงัรายชื่อ
ต่อไปนี ้

1.  นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
(โดยประวตัิกรรมการแตล่ะท่านสามารถดไูดใ้นเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามี
คณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุน้เพื่อเลือกตัง้ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ความเป็นมาและเหตุผล :  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงันี ้   
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

วงเงินที่เสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
    ค่าเบีย้ประชุมเฉพาะครัง้ที่มาประชมุ     
    - กรรมการ 

 
 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชดุย่อย :  
   ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ 
    (คณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด    
    ค่าตอบแทนกรรมการ) 
    - ประธานกรรมการชดุย่อย 
    - กรรมการชดุย่อย 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

45,000 บาท/คน/ครัง้ 
40,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. การประชมุกนัเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
   (Non Executive Director) 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 
 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 
 

4. สิทธิประโยชนอ่ื์น ไม่มี ไม่มี 

         ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  
            ค่าตอบแทนกรรมการแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
        ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
วาระที ่7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ความเป็นมาและเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิแต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน ์หรือนางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษ
กลุ จากบริษัทเอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีที่ผา่นมา เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2565 และขออนมุตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 (ปีที่เสนอ) เป็นจ านวน 3,630,000 บาท  

          ซึ่งมากกว่า ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่ 3,340,000 บาท 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร 
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัทเอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด ตามรายชื่อ 
ต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

1.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3425 หรือ        
     (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)  
2.  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 

                               (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     
3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 6947 

                 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)       
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,630,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า               
ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit service) ที่ 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (จ่ายจริง) 

บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

 ค่าสอบบญัชี    ค่าบริการอื่น    ค่าสอบบญัช ี     ค่าบริการอื่น 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 1,680,000 - 1,550,000 - 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,950,000 - 1,790,000 - 

รวม 3,630,000 - 3,340,000 - 

   
 
  วาระที ่8 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจ้ดัวาระการประชมุนีไ้วใ้นกรณีมีผูต้อ้งการ  
                 เสนอเร่ืองใดเขา้พิจารณา  
    อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
 ในวนัที่ 8 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ก่อน          
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มกนันีใ้หค้รบถว้น
สมบรูณ ์พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ และส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล(กรณีเป็นนิตบิคุคล) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดย
ขอความรว่มมือ โปรดส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะของท่านน ามาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนเร่ิมประชมุ โดยบริษัทฯจะเปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  
 ทัง้นี ้เพ่ือใหท้่านผูถ้ือหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ และเป็นการรกัษาสิทธิของผูถ้ือหุน้ หากมีค าถามที่ 
ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้นี ้สามารถสง่ค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่  
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html  
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ     
    
 
                                                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                   
                                                                                                                                              
 

            
             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                      กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช ้และการเปิดเผย 
                   ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยสามารถศกึษารายละเอียดไดท้ี่ https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/ 

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

