วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

มติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั"งที 1/2562 เรื องกําหนดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
และจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั"งที
1/2562 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 – 11:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี"
1. มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2561 รวมจ่ายเป็ นจํานวนเงิ น
11,983,176.81 บาท คิดเป็ นหุน้ ละ 0.03 บาท กําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date)
ในวันที 14 มีนาคม 2562 และกําหนดให้จ่ายเงินปั นผลในวันที 21 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจากกําไรของกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั"งจํานวน
และให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
2. เสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั"งกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งเนืองจากพ้นวาระ 3 ท่าน ได้แก่
นางนภาพร สุ ทธิ พงษ์ชยั นายณรงค์ สุ ทธิ สมั พัทน์ และนายสุ พจน์ โทนุรัตน์ ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง
3. อนุ มตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ท่านละ 400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ท่ านละ 300,000 บาทต่ อปี นอกเหนื อจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั และค่าเบี"ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการครั"งละ 10,000 บาทต่อครั"งต่อ
ท่านและให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
4. อนุมตั ิการแต่งตั"ง ดร. วิรัช อภิเมธี ธาํ รง หรื อ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา หรื อ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
หรื อ นายปรี ช า สวน จากสํานักงาน ดร.วิ รัช แอนด์ แอสโซซิ เ อทส์ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ปีละ ไม่เกิ น 800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิ นไตรมาสละไม่เกิ น 260,000
บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเพือประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาทและให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
5. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั"งที 1/2562 ในวันที 24 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม
มณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั"น 4 เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี"
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั"งที 1/2561
วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ของบริ ษทั ในรอบปี 2561

วาระที 3.
วาระที 4.
วาระที 5.
วาระที 6.
วาระที 7.
วาระที 8.

พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ" นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
พิจารณาแต่งตั"งและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2562
เรื องอืนๆ (ถ้ามี)

ทั"งนี"บริ ษทั จะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 14 มีนาคม 2562
บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวตามทีจะแจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.ajplast.co.th) ตั"งแต่วนั ที 22 มีนาคม 2562
เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภตั สุ ทธิ สัมพัทน์
รองประธานกรรมการ

