
 

 

 

 

 

ท่ี TK 004/ 2560         วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เร่ือง แจ้งมตจ่ิายเงินปันผล และกําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/ 2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมตดิงันี ้

1.  เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท 

 2.  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 13 มีนาคม 

2560 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

3.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 4.  วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีดงันี ้

      วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 

     วาระท่ี 2   รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 

     วาระท่ี 3   พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

                    วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

                                    หุ้นละ 0.45 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท  

                     วาระท่ี 5   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

            - กรรมการที่ออกตามวาระ มีดงันี ้

 1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

 2.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ 

          3.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 

   เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

             - แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระ ดงันี ้

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

 2.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ 

          3.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 

 

 

          



 

 

     - ดงันัน้กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 

  1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

  4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์               กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 

  8.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ 

  9.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 10.  นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

         11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 

                       วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

       ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

        วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 

              เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

        อนมุตัแิตง่ตัง้ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ 

                         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 3 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2559)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3425         

         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี 

                         ตดิตอ่กนั  ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  2803 หรือ 

                                                 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     

             จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบบญัชี     

                                     ปี 2560 โดยมีคา่สอบบญัชี 3,160,000 บาท  
      วาระท่ี 8    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        ________________________   

                          (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                             กรรมการผู้จดัการ 

 


