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ท่ี TK 006/ 2564         วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เรื่อง แจง้มติจ่ายเงินปันผล/ แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก/ และขออนมุตัิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเขา้ซือ้หุน้ใน

บริษัทไมโครไฟแนนซ ์Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
               และก าหนดจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/ 2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติดงันี ้
1.  เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท รวมจ านวน 500,000,000 หุน้ เป็นเงิน 210.0 ลา้นบาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562  

1. ก าไรสทุธิ (งบรวม) 367.6 ลา้นบาท 504.5 ลา้นบาท 
2. จ านวนหุน้ 500 ลา้นหุน้ 500 ลา้นหุน้ 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.42 บาท 0.55 บาท 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 210.0 ลา้นบาท 275.0 ลา้นบาท 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 57.1 รอ้ยละ 54.5 

แต่ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 
 

 2.  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ใน 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้)     

     ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 
 
3.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่  

ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

4.   อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ดงันี ้    
4.1) รบัทราบการลาออกของนายสรุินทร ์ธรรมนิเวศ จากการเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ โดยใหม้ีผล 

ตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นตน้ไป 
4.2) อนมุตัิการแต่งตัง้นางเสาวนีย ์กมลบตุร ใหด้  ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  

แทนนายสรุินทร ์ ธรรมนิเวศ กรรมการท่ีลาออก โดยการแต่งตัง้ดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ภายหลงัเสรจ็สิน้ 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นตน้ไป 

4.3) รบัทราบการลาออกของนายกนิช บณุยษัฐิติ จากการเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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4.4) อนมุตัิการแต่งตัง้นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ ใหด้  ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 แทนนายกนิช บณุยษัฐิติ กรรมการท่ีลาออก โดยการแต่งตัง้ดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 
4.5) อนมุตัิการแต่งตัง้นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยการแต่งตัง้ดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564  
4.6) อนุมตัิการแต่งตัง้นายสรุินทร ์ธรรมนิเวศ ใหด้  ารงต าแหน่งท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตัง้ดงักล่าว มี

ผลตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นตน้ไป 
 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย มีดงัต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย 

1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
2.  นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
3.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์              กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
6.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 
    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
7.  นายประพล พรประภา  กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 
8.  นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
9.  นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา  กรรมการ 
10. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร  กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ 
เลขานกุารบริษัท 

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      นายสรุินทร ์ธรรมนิเวศ  ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริษัท  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
2. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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5. ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตัง้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีนี ้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงันี ้

 1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                               2. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์        กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
     ทัง้นีใ้หก้ารต่อวาระรอบใหม่นีม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2564 โดยขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการสรรหา 

  และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทกุประการ 
 

 6.  วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีดงันี ้
      วาระที่ 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

     วาระที ่2   รบัทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
     วาระที่ 3   พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

                    วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
                                    หุน้ละ 0.42 บาท รวมจ านวน 500,000,000 หุน้ เป็นเงิน 210.0 ลา้นบาท  
                    วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

      กรรมการทีอ่อกตามวาระ มีดังนี ้
       1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 

    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/  
เลขานกุารบริษัท 

4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เหน็ชอบให้เสนอทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี ้
       1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 

    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/  
เลขานกุารบริษัท 

4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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     - ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย 
        1.  ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
        2.  นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
        3.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
        4.  นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      5.  นายวิบลูย ์เพ่ิมอารยวงศ ์           กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
        6.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 
    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
        7.  นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร 
        8.  นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

9.  นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
10. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/  
เลขานกุารบริษัท 

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
             นายสรุินทร ์ธรรมนิเวศ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริษัท  

                       วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
       เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

         วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
              เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 
        อนมุตัิแต่งตัง้ 

1.  นายเมธี รตันศรีเมธา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3425 หรือ        
         (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี 
                         ติดต่อกนั  ในปี 2552-2556)  

2.  นายพศิิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 2803 หรือ 
                                                 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     

3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 6947  
                         (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     
             จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบั 

       รอบบญัชี ปี 2564 โดยมีค่าสอบบญัชี 3,340,000 บาท  
        วาระที ่8  พิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเขา้ซือ้หุน้ใน Myanmar Finance International Limited               

(“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา  
สืบเน่ืองจากมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด 

(รอ้ยละ 100) ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซใ์นสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมา (“บริษัทผู้ขายหุ้น”) นัน้  
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เพื่อให้การด าเนินการเข้าซื ้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเขา้ซือ้หุน้ของบริษัทผูข้ายหุน้ดงักล่าว โดย อนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 75 ถึงจ านวนทั้งหมด (รอ้ยละ 100) ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัทผูข้ายหุน้ เพื่อใหม้ีอ านาจในการควบคุม
บริษัทได ้โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดจ านวนหุน้ท่ีเหมาะสมที่จะซือ้รวมถึงการซือ้หุน้
เพิ่มเติม ทัง้นีต้อ้งอยู่ภายในงบประมาณตามท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไว ้

      นอกจากนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ท่ีประชุมมีมติใหน้ าเรื่องนีเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิต่อไป 

      วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบอ านาจใหน้างสาวปฐมา พรประภา มอี านาจภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายใน

การด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุและการจดัประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  รวมถึงการแกไ้ข และหรือ 
เพิ่มเติมวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานท่ีการจดัประชมุ รวมถึงก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุน้ (Record Date) เพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัและรบัเงินปันผล 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 
 

            
                             (นางสาวปฐมา พรประภา) 
                                     กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


