
 

 

 

 

 

ที่ TK 007/ 2561         วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เร่ือง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/ 2561 เม่ือวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติดงันี ้

1.  เหน็ชอบให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัที่ 

1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.52 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 260.0 ล้านบาท 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม ่

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 

 

ปี 2560  

(ตามนโยบายใหม่) 

ปี 2560  

(ตามนโยบายเดมิ) 

ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

    กําไรสทุธิ (งบรวม) 

408.8 ล้านบาท 

466.9 ล้านบาท 

408.8 ล้านบาท 

466.9 ล้านบาท 

423.0 ล้านบาท 

429.7 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น 0.52 บาท 0.52 บาท 0.45 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 260.0 ล้านบาท 260.0 ล้านบาท 225.0 ล้านบาท 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 55.7 ร้อยละ 63.6 ร้อยละ 53.2 

แต่ทั้งนีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 2.  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน 

วนัที่ 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

3.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

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

 4.  วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีดงันี ้

      วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2560 

     วาระที่ 2   รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

     วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

     วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุติัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

     เหน็ชอบให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

          นโยบายเดิม

                                           

 :  กําหนด จ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท  

           

(งบเฉพาะกจิการ) 

นโยบายใหม ่: กําหนด จ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 

                    วาระท่ี 5   พิจารณาจดัสรรกําไรประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในอตัรา 

(งบรวม) 

                                    หุ้นละ 0.52 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 260.0 ล้านบาท  

                     วาระท่ี 6   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น 



 

 

6.1) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

            - กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้

 1.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ/ประธานกรรมการบริหาร 

          3.  นางบษุกร เหลี่ยมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

  4.  นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิ่นบนุนาค กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

   เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

             - แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระ ดงันี ้

 1.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ/ประธานกรรมการบริหาร 

          3.  นางบษุกร เหลี่ยมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

6.2) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น 

                          เน่ืองจากมีกรรมการ1 ทา่น ทีอ่อกตามวาระ คือ  

                                         1.  นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิ่นบนุนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ซึ่งกรรมการ ไมป่ระสงค์ขอตอ่วาระเป็นกรรมการของบริษัท และจากการไมต่อ่วาระของกรรมการบริษัทในครัง้นี ้เป็นผล

ทําให้ตําแหน่งกรรมการบริหารวา่งลงด้วย 

คณะกรรมการสรรหาฯจงึ ได้เสนอช่ือบคุคล 1 ทา่นเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท 

จงึมีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้บคุคล 1ทา่น เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดงั

รายช่ือตอ่ไปนี ้

  1.  นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์    กรรมการ/กรรมการบริหาร           

          
     - ดงันัน้กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 

  1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายทวีป ชาติธํารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

  4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์               กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

  8.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

  9.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 10.  นางบษุกร เหลี่ยมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

         11. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย์  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

                       วาระท่ี 7   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

       ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท  

        วาระท่ี 8   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

              เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 



 

 

        อนมุติัแตง่ตัง้ 

1. นายอคัรเดช เปลี่ยนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่5389 หรือ 

                         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ปีติดตอ่กนั ในปี 2557-2560)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  3425         

         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี 

                         ติดตอ่กนั  ในปี 2552-2556)  

3.  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 

                                                 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     

             จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบบญัชี     

                                     ปี 2561 โดยมีคา่สอบบญัชี 3,040,000 บาท  

       วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

       เหน็ชอบให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

       ซึง่มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้ 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธรุกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  

       ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ, มีหลกัประกนัหรือไมมี่หลกัประกนัและ

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

        สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                     มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไมเ่กิน 600 ล้านบาท หรือในสกลุเงินตา่งประเทศในวงเงินเทียบเทา่เงินบาท จํานวนดงักลา่ว 

       อายุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

      การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และนกัลงทนุ

สถาบนั และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ 

ในคราวเดียวกนั หรือตา่งคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบยีบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ทีมี่

ผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

       การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด รวมทัง้การซือ้คืนหุ้นกู้  

ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเง่ือนไขของหุ้นกู้  ท่ีได้ออกในคราว

นัน้  

      อาํนาจกาํหนดรายละเอยีดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลทีค่ณะกรรมการได้มอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด

รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 

1. กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทน

ผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการและ

ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของ

ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบคุคลอ่ืนใด ในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเหน็สมควร 

3. ติดตอ่ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆรวมถึงติดตอ่ให้ข้อมลู ย่ืนเอกสาร หลกัฐาน กบั

สํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนดําเนินการ

ใดๆที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามที่เหน็ควร 
      วาระท่ี 10    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 

 

 

 5. ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปีนี ้

      กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

                         นายทวีป ชาติธํารง         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

                         นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์         กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

                         นางบษุกร เหลี่ยมมกุดา           กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

        ทัง้นีใ้ห้การตอ่วาระรอบใหมนี่มี้ผลตัง้แตว่นัท่ี 7 มีนาคม 2561 โดยขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหา 

        และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คงเดิมทกุประการ 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        ________________________   

                          (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                             กรรมการผู้จดัการ 

 


