
 

 

 

 

 

ท่ี TK 007/ 2562         วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง แจ้งมตจ่ิายเงินปันผล และกําหนดจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/ 2562 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมตดิงันี ้

1.  เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมจํานวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 225.0 ล้านบาท 

ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหม่ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560  

1. กําไรสทุธิ (งบรวม) 407.4 ล้านบาท 466.9 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น 500 ล้านหุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.45 บาท 0.52 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท 260.0 ล้านบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 55.2 ร้อยละ 55.7 

แตท่ัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

 2.  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

3.  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

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

4.   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมตแิตง่ตัง้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ทา่น 

         นายทวีป ชาตธํิารง   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท      

        โดยให้มีผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เสร็จสิน้ 

 5.  วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีดงันี ้

      วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

     วาระท่ี 2   รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

     วาระท่ี 3   พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

                    วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรกําไรประจําปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

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

                     วาระท่ี 5   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ทา่นแทน 

     กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี 

5.1) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

            - กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้



 

 

 1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

          3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

  4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

   เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิ

             - แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระ ดงันี ้

 1.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

          3.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

  4.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

5.2) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม ่2 ทา่น แทนกรรมการอิสระ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี  

       ประกอบด้วย 

                           1.  นางสาวอรพนิธุ์ ชาตอิปัสร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายทวีป ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจํากดัจํานวนปีในการดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ 

ซึง่กรรมการ ทัง้ 2 ท่าน มีการดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และ กําลงัจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบตัิท่ีดี เร่ืองธรรมาภิบาลของ

บริษัท ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ทา่น ประสงคที์่จะไม่ตอ่วาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทําหน้าที่กรรมการ 

โดยให้มีผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เสร็จสิน้  

 

คณะกรรมการสรรหาฯจงึ ได้เสนอช่ือบคุคล 2 ทา่นเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท 

จงึมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้บคุคล 2 ทา่น เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อยของ

บริษัท ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

   1. นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     

     - ดงันัน้กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 

  1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ    

  4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์               กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการ 

ผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 

  8.  นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

  9.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา  กรรมการ 

 10. นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  

กรรมการบริหาร 



 

 

         11. นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรีย์  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

                       นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

        นายทวีป ชาตธํิารง  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

                       วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

       ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

        วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

              เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

        อนมุตัแิตง่ตัง้ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 5389 หรือ 

                         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2561)  

2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3425 หรือ        

         (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี 

                         ตดิตอ่กนั  ในปี 2552-2556)  

3.  นายพศิษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2803  

                                                 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)     

             จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบบญัชี     

                                     ปี 2562 โดยมีคา่สอบบญัชี 3,240,000 บาท  

       วาระท่ี 8  พจิารณาอนมุตัวิงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

       เหน็ชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัวิงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

       ซึง่มีรายละเอียดเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้ 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนและ/หรือการจดัหาเงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินกิจการและ/หรือ 

ขยายธรุกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้  

       ประเภท : หุ้นกู้  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ, มีหลกัประกนัหรือไมมี่หลกัประกนัและ

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมม่ ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

        สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน  

                     มูลค่าของหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินตา่งประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จํานวนดงักล่าว 

       อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

      การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดยีว 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/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมี

ผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

       การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด รวมทัง้การซือ้คนื หุ้นกู้  

ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหู้นกู้ ในแตล่ะคราว 

       อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงเง่ือนไขของหุ้นกู้  ที่ได้ออกในคราว

นัน้  

      อาํนาจกาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการได้มอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด

รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี ้ 



 

 

1. กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถงึประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทน

ผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วธีิการและ

ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบคุคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ ตามกฏเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเหน็สมควร 

3. ตดิตอ่ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่งๆรวมถงึตดิตอ่ให้ข้อมลู ย่ืนเอกสาร หลกัฐาน กบั

สํานกังานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนดําเนินการ

ใดๆท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการ ตามท่ีเหน็ควร 
      วาระท่ี 9    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

             

                            (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                             กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


