
 

 

 

 

 

ท่ี TK 004/ 2563         วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 

 

เรื่อง แจง้มตจ่ิายเงินปันผล และขออนมุตัเิขา้ซือ้กิจการ microfinance ท่ีประเทศพม่า 

และกาํหนดจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/ 2563 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ไดมี้มตดิงันี ้

1.  เหน็ชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 

1 มกราคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมจาํนวน 500,000,000 หุน้ เป็นเงิน 275.0 ลา้นบาท 

ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561  

1. กาํไรสทุธิ (งบรวม) 504.5 ลา้นบาท 407.4 ลา้นบาท 

2. จาํนวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 0.55 บาท 0.45 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท 225.0 ลา้นบาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 54.5 รอ้ยละ 55.2 

แตท่ัง้นีน้โยบายดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน 

 2.  กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ใน 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

3.  กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 

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

 4.  วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีดงันี ้

      วาระท่ี 1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

     วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

     วาระท่ี 3   พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

                    วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 

                                    หุน้ละ 0.55 บาท รวมจาํนวน 500,000,000 หุน้ เป็นเงิน 275.0 ลา้นบาท  

                     วาระท่ี 5   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

            - กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 



 

 

   เหน็ชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอีกวาระ ดงันี ้

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

2.  นายกนิช บณุยษัฐิติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

3.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

  

     - ดงันัน้กรรมการบรษัิท จะประกอบดว้ย 

  1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ    

  4.  นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์              กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 

  7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบรหิาร 

  8.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

  9.  นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

 10. นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  

กรรมการบรหิาร 

         11. นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

                       นายจกักช์ยั พานิชพฒัน ์ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท  

                       วาระท่ี 6   พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

       เหน็ชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

       ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

        วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 

              เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา 

        อนมุตัแิตง่ตัง้ 

1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 5389 หรอื 

                         (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 6 ปีตดิตอ่กนั ในปี 2557-2562)  

2.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3425 หรอื        

         (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี 

                         ตดิตอ่กนั  ในปี 2552-2556)  

3.  นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 2803  

                                                 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)     

             จากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยสาํหรบัรอบบญัชี     

                                     ปี 2563 โดยมีคา่สอบบญัชี 3,340,000 บาท  

 

 



 

 

      วาระท่ี 8    พิจารณาอนมุตัเิขา้ซือ้กิจการ Microfinance ท่ีประเทศพมา่ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นมุัต ิ

และรบัรองการลงทนุเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทไมโครไฟแนนซใ์นประเทศเมียนมา ทัง้นี ้การลงทนุเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวขึน้อยู่กบัเง่ือนไขบงัคบัก่อน อนั

ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ระหวา่งบรษิัท และผูข้าย โดยบรษิัทพิจารณาแลว้เหน็วา่ขนาดรายการลงทนุไม่เขา้ข่ายเป็นขนาดรายการอนั

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ถือว่าคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายหุน้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท  ท่ีประชุมยงัมีมติเป็น

เอกฉนัท ์มอบอาํนาจให ้นางสาวปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวนีไ้ดทุ้กประการจนเสร็จการ นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ท่ีประชุมมีมติใหน้าํเรื่องนีเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัติอ่ไป 

      วาระท่ี 9    พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

 จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

 

 

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

             

                            (นางสาวปฐมา พรประภา) 

                                             กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


