
 

 

 

ท่ี TK.017/ 2563       วนัท่ี 23 เมษายน 2563 

 

เรื่อง แจง้มตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 

14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

นัน้ บรษัิทฯขอรายงานมตท่ีิประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบ ดงันี ้

 วาระท่ี 1 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

  โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย  410,720,544  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

  ไม่เหน็ดว้ย                0  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

  งดออกเสียง              0  เสียง     

  บตัรเสีย                 0  เสียง     

 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

 

วาระท่ี 3 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 

              ผูส้อบบญัชี ประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย   410,613,744  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

  ไม่เหน็ดว้ย                0   เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

  งดออกเสียง   246,300   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 

วาระท่ี 4 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ อนมุตัจิดัสรรกาํไร ประจาํปี 2562 และจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน  

ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่ผ ูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิ 275.0 ลา้นบาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

 

 



  เหน็ดว้ย   410,860,044  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

  ไม่เหน็ดว้ย                0   เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 

วาระท่ี 5   ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ แตง่ตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ทา่น ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง   

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เหน็ดว้ย (%) ไมเ่หน็ดว้ย (%) งดออกเสียง  บตัรเสีย  

1. ดร.ชมุพล พรประภา 

 

ประธานกรรมการ 410,860,044 เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

2. นายกนิช บณุยษัฐิติ 

 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

410,860,044 เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

3. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา 

 

กรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 

410,860,044 เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

0 เสียง 

 

 

  ดงันัน้ กรรมการบรษัิท จะประกอบดว้ย  

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 

                 2.  นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                 3.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ    

  4.  นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5.  นายวบิลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์              กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการ  

 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 ไทรนนทรยี ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

                       นายจกักช์ยั พานิชพฒัน ์ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 

         



วาระท่ี 6  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท   

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ทัง้หมดท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย   410,860,044  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

  ไม่เหน็ดว้ย                  0 เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

  งดออกเสียง        0 เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

บตัรเสีย                    0 เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

 

วาระท่ี 7  ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ แตง่ตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5389 หรือ  

นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3425 หรอืนายพิศิษฐ์ ชีวเรืองโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เลขท่ี 2803 จากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

รอบบญัชี ปี 2563 โดยมีคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอมา เป็นเงิน 3,340,000 บาท 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย   409,477,944  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ   99.6636 

  ไม่เหน็ดว้ย   1,382,100  เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ    0.3364 

  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     

 

วาระท่ี 8 ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบ เขา้ซือ้กิจการ Microfinance ท่ีประเทศพม่า ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ทัง้หมดซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย  405,077,744 เสียง     คดิเป็นรอ้ยละ  98.5926 

  ไมเ่หน็ดว้ย  5,782,300 เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ      1.4074 

  งดออกเสียง               0 เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ         0.00  

บตัรเสีย                   0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.00 

 

 จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นางสาวปฐมา พรประภา) 

         กรรมการผูจ้ดัการ 


