26 กุมภาพันธ์ 2562
KIAT 05/2562
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ
ที่สาคัญดังนี้
ที่
เรื่ อง
เรียน

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ
- รับทราบการลาออกของ นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ
2. มีมติอนุมัติให้ แต่ งตั้ง
- แต่งตั้ง นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย ให้เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
โดยใช้วาระที่ เหลื ออยู่ของ นายธรากร อังภูเบศวร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 เป็ นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้ แก้ ไขมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 จาก
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้ง
1) ดร.สกุณา
อนุวารี พงษ์
2) คุณศรี ภพ
สารสาส
3) คุณประพัฒน์
วนาพิทกั ษ์
เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่งในตาแหน่งเดิม
แต่ดว้ ย ดร.สกุณา อนุวารี พงษ์ และ คุณประพัฒน์
วนาพิทกั ษ์ ไม่ประสงค์จะดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปในอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก มีภารกิจส่ วนตัว
จึงมีมติให้ แก้ไขเป็ น เห็นควรเสนอให้ ทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
1) นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
2) นายศรี ภพ สารสาส ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางลัดดา ฉัตรฉลวย ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
. ............................................................
(นายเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่

KIAT 04/2562

เรื่ อง

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
และ การจ่ายเงินปั นผล
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน

ด้วยการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่
สาคัญดังนี้
1.
อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2.
อนุ มตั ิจ่ายปั นผลสาหรับผลประกอบการครึ่ งปี หลัง 2561 จากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสม ใน
อัตราหุน้ ละ 0.01 บาท และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
โดยบริ ษทั จะกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงิ นปั นผลในวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
(Record Date) โดยกาหนดวันจ่ายปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้ง
1) นายบุญทักษ์ หวังเจริ ญ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
2) นายศรี ภพ สารสาส ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางลัดดา ฉัตรฉลวย ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั แทนกรรมการที่หมดวาระ
4.
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และโบนัส
กรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ค่าตอบแทนรายปี
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561 (ปี ที่ผา่ นมา)
ค่าตอบแทนรายปี
คนละ 30,000 บาท
คนละ 30,000 บาท
3.
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ค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุ มของกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและ
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561 (ปี ที่ผา่ นมา)
กรรมการชุ ดย่อย
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ท่าน
15,000 บาท/ท่าน
กรรมการ
10,000 บาท/ท่าน
10,000 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,000 บาท/ท่าน
12,000 บาท/ท่าน
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ท่าน
10,000 บาท/ท่าน
นอกจากนี้ เห็ นควรเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุ มตั ิใ ห้ จ่า ย
โบนัสแก่ กรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561 เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 368,000 บาท (ลดลงจากปี 2560 กึ่ ง
หนึ่ง)
5.
เห็ นควรเสนอให้ที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษ ทั กริ นทร์
ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ น
จานวนเงิน 1,296,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง
ชื่ อผู้สอบบัญชี
ใบอนุญาตเลขที่
1. นายเจษฎา
หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
หรื อ
2. นางสาวกรรณิ การ์ วิภานุรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
หรื อ
3. นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั
6.
มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟิ นิ กซ์ 5 - 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8
ตุลาคม 2561
วาระที่ 2. พิจารณาอนุ มตั ิงบดุ ลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561
วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และโบนัสกรรมการสาหรับ
ผลการดาเนินงานปี 2561
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 และ ผูม้ ี
สิ ทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (Record Date)
โดยกาหนดวันจ่ายปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

. ............................................................
(นายเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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