
 
 

 
 
ท่ี TK.017/ 2565       วนัท่ี 25 เมษายน 2565 
 
เรื่อง แจง้มติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
นัน้ บริษัทฯขอรายงานมติที่ประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ ดงันี ้
 วาระที่ 1 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 
  โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนน ดงันี ้ 
  เห็นดว้ย  392,248,602  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ       0.00 
  งดออกเสียง              0  เสียง     
  บตัรเสีย                  0  เสียง     
 
 วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

 
วาระที่ 3 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
              ผูส้อบบญัชี ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย   392,140,845  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ    100.00 
  ไม่เห็นดว้ย                0    เสียง    คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 
  งดออกเสียง    111,700   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     
 

วาระที่ 4 ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ อนุมตัิจดัสรรก าไร ประจ าปี 2564 และจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 250.0 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี ้ 



 
 

 
  เห็นดว้ย   392,252,545  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ย                0   เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ       0.00 
  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     
 

วาระที่ 5.1   ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ แต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง   
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี ้ 

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง  บตัรเสีย  
1. นางเสาวนีย ์กมลบตุร 
 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

392,252,545 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 
 

2. นายรกัสนิท พรประภา 
 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

392,122,045 เสียง 
(99.9667%) 

130,500 เสียง 
(0.0333%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 
 

3. นายประพล พรประภา 
 

กรรมการ/ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ/ 
กรรมการบริหาร 

392,122,045 เสียง 
(99.9667%) 

130,500 เสียง 
(0.0333%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 
 

 
วาระที่ 5.2   ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ เลือกตัง้กรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ท่ีครบวาระการด ารง 
               ต  าแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี ้ 

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (%) งดออกเสียง  บตัรเสีย  

1. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 
 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ    

392,252,545 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 
 

 
  ดงันัน้ กรรมการบริษัท จะประกอบดว้ย  

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

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
        3.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
        4.  นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
      5.  นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย           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/  

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/  
เลขานกุารบริษัท 

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                      

วาระที่ 6  ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท   
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ทัง้หมดท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย   392,926,345  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
  งดออกเสียง        0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 

บตัรเสีย                    0 เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
 

วาระที่ 7  ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ แต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3425  หรือ  
นายพิศิษฐ์ ชีวเรืองโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 2803 หรือนางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาต เลขท่ี 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ส าหรบัรอบบญัชี ปี 2565 โดยมีค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอมา เป็นเงิน 3,630,000 บาท 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี ้ 

  เห็นดว้ย   392,926,345  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 
  ไม่เห็นดว้ย                 0  เสียง    คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
  งดออกเสียง              0   เสียง     

บตัรเสีย                  0   เสียง     
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                   (นางสาวปฐมา พรประภา) 
                 กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 


