
 

 

 

ท่ี TK.024/ 2559       วนัท่ี 26 เมษายน 2559 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 

2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นัน้ บริษัทฯขอรายงานมตทิีป่ระชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบ ดงันี ้

 วาระท่ี 1 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 

                            เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2558  

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,405,249  เสยีง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                 0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ       0.00 

  งดออกเสยีง                0 เสยีง     

  บตัรเสยี                     0 เสยีง     

 

 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน  

ประจําปี 2558  

 

วาระท่ี 3 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ อนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย   414,424,349  เสยีง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง                0 เสยีง     

บตัรเสยี                     0 เสยีง     

 

 

 



วาระท่ี 4 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ อนมุตัจิดัสรรกําไร ประจําปี 2558 และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน  

ประจําปี 2558 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 200.0 ล้านบาท และกําหนด

จา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย   414,424,349  เสยีง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ       0.00 

  งดออกเสยีง                0 เสยีง     

บตัรเสยี                     0 เสยีง     

 

วาระท่ี 5 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ แตง่ตัง้กรรมการ ทัง้ 4 ทา่น ให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เหน็ด้วย (%) ไมเ่หน็ด้วย (%) งดออกเสียง  บตัรเสีย  

1. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ 

 

กรรมการอิสระ 

 

414,424,349 เสียง 

(100.0000%) 

0 เสียง 

(0.0000%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

2. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

 

กรรมการอิสระ 

 

414,424,349 เสียง 

(100.0000%) 

0 เสียง 

(0.0000%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

3. นายรักสนิท พรประภา 

 

กรรมการ 

 

402,249,500 เสียง 

(97.0622%) 

12,174,849  เสียง 

(2.9378%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

4. นายประพล พรประภา 

 

กรรมการ 

 

403,088,549 เสียง 

(97.2647%) 

11,335,800 เสียง 

(2.7353%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

 

  ดงันัน้ กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 

1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายทวปี  ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ  

4. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

5. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 

7. นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 

8. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการบริษัท 

9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการบริษัท 

 



10. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

11. นางสาวเพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการบริษัท 

นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระท่ี 6 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,424,349 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง        0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสยี                   0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

 

วาระท่ี 7 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ แตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ  

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3425 หรือนายพิศษิฐ์ ชีวเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต เลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี ปี 2559 โดยมคีา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอมา เป็นเงิน 3,050,000 บาท 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,424,349 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ  100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง              0 เสยีง     

บตัรเสยี                   0 เสยีง     

 

วาระท่ี 8 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวม ไมเ่กิน 2,200 ล้านบาท 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นทัง้หมดซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,424,349 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ  100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                 0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง               0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00  

บตัรเสยี                    0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

 

 

 



วาระท่ี 9 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นทัง้หมดซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,424,349 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ  100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                 0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง               0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00  

บตัรเสยี                    0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

 

วาระท่ี 10 ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบ อนมุตัิเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์  

สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นทัง้หมดซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นด้วย  414,424,349 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ  100.00 

  ไมเ่ห็นด้วย                 0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสยีง               0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00  

บตัรเสยี                    0 เสยีง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                (นางสาวปฐมา พรประภา) 

        กรรมการผู้จดัการ 


