
 
 
 
ท่ี TK.020/ 2561       วันท่ี 25 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
เรียน กรรมการและผูจดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
น้ัน บริษัทฯขอรายงานมติท่ีประชุมใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ ดังน้ี 
 วาระท่ี 1 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 
  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ดังน้ี  
  เห็นดวย  412,920,323  เสียง    คิดเปนรอยละ   100.00 
  ไมเห็นดวย                0  เสยีง    คิดเปนรอยละ       0.00 
  งดออกเสียง              0  เสียง     
  บัตรเสีย                 0  เสยีง     
 
 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

 
วาระท่ี 3 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผานการตรวจสอบจาก 
              ผูสอบบญัชี ประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ดังน้ี  

  เห็นดวย   412,950,323  เสียง    คิดเปนรอยละ   100.00 
  ไมเห็นดวย                0   เสียง    คิดเปนรอยละ      0.00 
  งดออกเสียง              0   เสยีง     

บัตรเสีย                  0   เสยีง     
 

วาระท่ี 4 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 
นโยบายเดิม :  กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท  

                                     (งบเฉพาะกิจการ) 
      นโยบายใหม : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท 
                                     (งบรวม) 
 
 



โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ดังน้ี  

  เห็นดวย   408,477,323  เสียง    คิดเปนรอยละ   98.92 
  ไมเห็นดวย  4,475,000   เสียง    คิดเปนรอยละ     1.08 
  งดออกเสียง              0   เสยีง     

บัตรเสีย                  0   เสยีง     
 

วาระท่ี 5 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกําไร ประจําป 2560 และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน  
ประจําป 2560 ใหแกผูถือหุนในอตัราหุนละ 0.52 บาท รวมเปนเงนิ 260.0 ลานบาท และกําหนดจายเงินปนผล
ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ดังน้ี  

  เห็นดวย   412,957,923  เสียง    คิดเปนรอยละ   100.00 
  ไมเห็นดวย                0   เสียง    คิดเปนรอยละ       0.00 
  งดออกเสียง              0   เสยีง     

บัตรเสีย                  0   เสยีง     
 

วาระท่ี 6.1 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ แตงต้ังกรรมการ ท้ัง 3 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง   
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ดังน้ี  

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง บัตรเสีย 
1. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

412,957,823 เสียง
(100.0000%) 

100 เสียง
(0.0000%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง
 

2. นางสาวปฐมา พรประภา 
 

กรรมการผูจัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร 

412,957,923 เสียง
 (100.0000%) 

0 เสียง
(0.0000%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง
 

3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา 
 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

407,679,098 เสียง
(98.7217%) 

5,278,825 เสียง 
(1.2783%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง
 

 
วาระท่ี 6.2 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ของบริษัท  

 โดยท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและออกเสยีง 
 ลงคะแนน ดังน้ี  

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง บัตรเสีย 
1. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 
 

กรรมการ 
 

412,957,923 เสียง
(100.00%) 

0 เสียง
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง
 

 
 
 
 



  ดังน้ัน กรรมการบริษัท จะประกอบดวย  
  1.  ดร.ชุมพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 3.  นายทวีป ชาติธํารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ  

  4.  นายสุรินทร ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  5.  นายวิบูลย เพ่ิมอารยวงศ               กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ   
6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ/ กรรมการบริหาร 
  8.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
  9.  นายสถิตยพงษ พรประภา  กรรมการ 
 10.  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ/  

กรรมการบริหาร 
         11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย  กรรมการ 

 
วาระท่ี 7  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ กาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท   

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท้ังหมดท่ีมาประชุม ดังน้ี  

  เห็นดวย   412,957,923  เสียง    คิดเปนรอยละ   100.00 
  ไมเห็นดวย                  0 เสียง    คิดเปนรอยละ      0.00 
  งดออกเสียง        0 เสยีง    คิดเปนรอยละ      0.00 

บัตรเสีย                    0 เสยีง    คิดเปนรอยละ      0.00 
 

วาระท่ี 8  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ แตงต้ัง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5389 หรือ  
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ ชีวเรืองโรจน ผูสอบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ
รอบบัญชี ป 2561 โดยมีคาสอบบญัชีตามท่ีเสนอมา เปนเงิน 3,040,000 บาท 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ดังน้ี  

  เห็นดวย   412,957,923  เสียง    คิดเปนรอยละ   100.00 
  ไมเห็นดวย                0   เสียง    คิดเปนรอยละ       0.00 
  งดออกเสียง              0   เสยีง     

บัตรเสีย                  0   เสยีง     
 

 
 



วาระท่ี 9 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ ออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ของบริษัท วงเงินรวม ไมเกิน 600 ลานบาท 
ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุน
ท้ังหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

  เห็นดวย  412,957,923 เสียง     คิดเปนรอยละ  100.00 
  ไมเห็นดวย                 0 เสยีง    คิดเปนรอยละ      0.00 
  งดออกเสียง               0 เสียง    คิดเปนรอยละ      0.00  

บัตรเสีย                   0 เสยีง   คิดเปนรอยละ       0.00 
 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (นางสาวปฐมา พรประภา) 
        กรรมการผูจัดการ 


