AJA.008/2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562
เรื่ อง

แต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบ
้
แต่งตังกรรมการใหม่
้
เปลีย่ นแปลงผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท กาหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และ งดจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดการประชุมคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้ มีมติสาคัญดังนี ้
1. มีมติรับทราบแต่งตังให้
้ พลโทพจงเจตน์ มีปิ่น ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
2. มีมติแต่งตัง้ นายอภิสทิ ธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กลุ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการ ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก ทังนี
้ ้มีผลตังแต่
้
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
3. มีมติแต่งตัง้ นางปรางค์ ทิพ ย์ จันทร์ วิสิฐศัก ดิ์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ ว่างลง เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก ทังนี
้ ้มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
4. มีมติเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทใหม่ ดังนี ้
“นายวั ช ริ น ทร์ ดวงดารา นายเอนก พัฒ นสฤษฎ์ นายบุ ณ ยสิ ท ธิ์ แสงพงษ์ พิ ท ยา นายอภิ สิ ท ธิ์
ไทเศรษฐวัฒน์ กุล นางปรางค์ ทิพ ย์ จันทร์ วิ สิฐศักดิ์ กรรมการสองในห้ า คนนี ล้ งลายมือ ชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2562
5. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อ พิ จารณางดจ่า ยเงิ นปั นผลประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษั ทมีผล
ประกอบการขาดทุนในปี 2561 และไม่มีการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
6. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ได้ แก่
1. พลโทพจงเจตน์

มีปิ่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายบุณยสิทธิ์

แสงพงษ์ พิทยา

กรรมการ

3. นายณัฐวุฒิ

พงศาธิรัตน์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ

7. มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่า ตอบแทน
ประจ าปี 2562 ซึ่ง ได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจากกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยแต่ง ตัง้ นายเอกสิ ท ธิ์ ชูธ รรม
สถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562
8. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยคณะกรรมการ
พิจารณาแล้ ว กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุมดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน*

ประธานกรรมการ

40,000

15,000

-

10,000

25,000

10,000

กรรมการ(ผู้บริ หาร)
กรรมการ(ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี ้ยประชุม(บาท/ครัง้ )

ค่าตอบแทนรายเดือน*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี ้ยประชุม(บาท/ครัง้ )

35,000

15,000

กรรมการตรวจสอบ
25,000
10,000
หมายเหตุ * ในกรณีดารงมากกว่าหนึง่ ตาแหน่งให้ จา่ ยค่าตอบแทนในอัตราที่สงู กว่าอัตราเดียว
9. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุม
แม่น ้าแกรนด์ บอลลูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น ้า ริ เวอร์ ไซด์ (โรงแรมแม่น ้า) เลขที่ 2074
ถนนเจริ ญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ
ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (Record Date) ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระประจาปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปรางค์ทิพย์ จันทร์ วิสฐิ ศักดิ)์
เลขานุการบริษัท

