สำนักงำนปทุมธำนี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร :(66) 2529 0031-5 แฟ็กซ์ :(66) 2529 2176
สำนักงำนนครรำชสีมำ : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร :(66) 4429 1333 แฟ็กซ์ :(66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th

ที่ IR 001/100/62
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง
เรียน

จ่ายเงินปันผลและกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท นวนคร จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2562 ในวั น ที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติสาคัญดังนี้
1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2561
สิ้น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ผ่านการตรวจสอบของผู้ส อบบั ญ ชี และให้ น าเสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ ถือหุ้ น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุ มั ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น ส ารองตามกฎหมาย
เป็ นจานวนเงิน 18,733,456 บาท และการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561 จากผลประกอบการบริษั ท ฯ
ในปี 2561 มีผลกาไรสุทธิเป็นจานวนเงิน 374,669,119 บาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ
0.09 บาท ซึ่งจ่ายจากกาไรสุทธิ ส่วนที่ ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI ในอัตราหุ้นละ 0.028 และ
จ่ายจากกาไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุ้นละ 0.062
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่
2 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ ายเงิน ปั น ผลในวั น พุ ธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ า ยเมื่ อได้ รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 แล้ว
3. อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพี่อพิจารณากรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระ 4 ท่าน และ
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้
1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2) พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
4) นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
4. อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
ในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
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5. อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด
3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)

ในนามของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 และ
พิจารณาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม จานวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี
ประจาปี
6. อนุมัติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกาหนดวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงานปี 2561
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจาณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มี ม ติ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ในวั น อั ง คารที่ 13 มี น าคม 2562
(Record Date)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ

