
 

 

 

ท่ี TK.016/ 2562       วนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิป ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที ่69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

นัน้ บริษัทฯขอรายงานมตท่ีิประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบ ดงันี ้

 วาระท่ี 1 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย  409,510,400  เสียง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไม่เหน็ด้วย                0  เสียง    คดิเป็นร้อยละ       0.00 

  งดออกเสียง              0  เสียง     

  บตัรเสีย                 0  เสียง     

 

 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 

 

วาระท่ี 3 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 

              ผู้สอบบญัชี ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   409,267,100  เสียง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไม่เหน็ด้วย                0   เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสียง   246,300   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 4 ที่ประชมุมีมตเิห็นชอบ อนมุตัจิดัสรรกําไร ประจําปี 2561 และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน  

ประจําปี 2561 ให้แก่ผ ู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงนิ 225.0 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   409,513,400  เสียง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไม่เหน็ด้วย                0   เสียง    คดิเป็นร้อยละ       0.00 

  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 

วาระท่ี 5.1 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ แตง่ตัง้กรรมการ ทัง้ 4 ทา่น ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

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

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ 

 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

401,423,600 เสียง 

(98.0245%) 

8,089,800 เสียง 

(1.9755%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ

สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

409,513,400 เสียง 

 (100.0000%) 

0 เสียง 

(0.0000%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

3. นายรักสนิท พรประภา 

 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสียง 

(99.9916%) 

34,200 เสียง 

(0.0084%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

4. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการ

ผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสียง 

(99.9916%) 

34,200 เสียง 

(0.0084%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

 

วาระท่ี 5.2 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 2 ทา่น แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบ  

                 9 ปี  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

 ลงคะแนน ดงันี ้ 

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

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ 

 

กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

409,479,200 เสียง 

(99.9916%) 

34,200 เสียง 

(0.0084%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

2. นายกนิช บณุยษัฐิติ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ 

409,513,400 เสียง 

 (100.0000%) 

0 เสียง 

(0.0000%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

 

 

 

 



  ดงันัน้ กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย  

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ    

  4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย์ เพิ่มอารยวงศ์               กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการ  

 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 

         

วาระท่ี 6  ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท   

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมดท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   409,513,400  เสียง    คดิเป็นร้อยละ   100.00 

  ไม่เหน็ด้วย                  0 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสียง        0 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

บตัรเสีย                    0 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

 

วาระท่ี 7  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ แตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ  

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3425 หรือนายพิศษิฐ์ ชีวเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขท่ี 2803 จากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ

รอบบญัชี ปี 2562 โดยมีคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอมา เป็นเงิน 3,240,000 บาท 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย   408,815,700  เสียง    คดิเป็นร้อยละ   99.8296 

  ไม่เหน็ด้วย      697,700   เสียง    คดิเป็นร้อยละ    0.1704 

  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 



วาระท่ี 8 ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ ของบริษัท วงเงินรวม ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมดซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ด้วย  409,513,400 เสียง     คดิเป็นร้อยละ  100.00 

  ไม่เหน็ด้วย                 0 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00 

  งดออกเสียง               0 เสียง    คดิเป็นร้อยละ      0.00  

บตัรเสีย                   0 เสียง   คดิเป็นร้อยละ       0.00 

 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นางสาวปฐมา พรประภา) 

         กรรมการผู้จดัการ 


