PAP_SET20003
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง

การกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรือ่ งสาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2562 สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท
จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 และสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่
15 พฤษภาคม 2563 แต่ทงั้ นี ้ สิทธิที่จะได้รบั เงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
3. ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 3 ท่าน คือ
1. ดร.วิชาญ
อร่ามวารีกลุ
กรรมการอิสระ
2. นางอุดมวรา
เดชส่งจรัส
กรรมการอิสระ
3. นางสาววิรยิ า
อัมพรนภากุล กรรมการผูบ้ ริหาร
โดยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เห็ นชอบให้น าเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ เพื่ อพิ จารณาการแต่งตั้ง
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
4. เห็ น ชอบให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
ในวงเงิน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
5. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ดังรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.นางสาววธู
ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
(เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2560)
2.นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3.นายปรีชา
อรุณนารา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 จานวน 1,540,000 บาท (-หนึง่ ล้านห้าแสนสีห่ มื่น
บาทถ้วน-)
6. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และรับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
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7. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ้
(INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทั ส ลุ ม พิ นี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ ง มหาเมฆ จั ง หวัด
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจาปี 2562
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการผูท้ ี่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิรยิ า อัมพรนภากุล)
เลขานุการบริษัทฯ
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