ที PDG/BOD/001/

กุมภาพันธ์
เรื อง

การจ่ายเงินปันผลและกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2563 ประชุ ม
เมือ วันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็ นสําคัญดังต่อไปนี
1. อนุมตั จิ ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี
สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
มติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 พิ จารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา .
บาท/หุ น้ รวมจํานวนทังสิ นเป็ นเงิน 54 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
0.10 บาท/หุ ้น (เมือวันที 5 กันยายน 2562) คงเหลือเงิ นปั นผลที ต้องจ่ายอีก 0.10 บาท/หุ ้น จํานวนหุ ้น
ทังหมด 270,000,000 หุน้
2. เสนอแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
มติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรนําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง ตาม
รายละเอียด ดังนี
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน คือ
- ดร.ธเนตร
นรภูมิพิภชั น์
กรรมการอิสระ
- นายธงชัย
ตันสุ ทตั ต์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
- นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
มีมติเสนอแต่งตังกรรมการทีพ้นวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ งจํานวน 3 ท่าน คือ
- ดร.ธเนตร
นรภูมิพิภชั น์
กรรมการอิสระ
- นายธงชัย
ตันสุ ทตั ต์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
- นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
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3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี
ตามข้อบังคับ ของบริ ษทั กรรมการมี สิ ทธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษ ทั ในรู ปแบบของ เบี ยประชุ ม
บําเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
มติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี
ซึ ง
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม โบนัส และการประกันความรับผิดชอบสําหรับ
กรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ น ไม่เกิน ล้านบาท ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. แต่ งตังผู้สอบบัญชีและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
มติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
หรื อ นายฉัตรชัย
เกษมศรี ธนาวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813
ซึ งทังหมดเป็ นผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 1,030,000 บาท
5. อนุมัติให้ กําหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี
และวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้ น (Record Date)
เพือกําหนดสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
และรับเงินปันผล
มติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ วัน และ สถานที จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ดังนี
5.1 กําหนดวันและสถานทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
ในวันพุธที 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00
น. ห้องปิ นเกล้า 1 ชัน 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิ ตี เลขที 798 , 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
5.2 กําหนดวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือประจําปี 2563 และสิ ทธิ
ในการรับเงิ นปั นผล ในวันที มี นาคม 2563 (Record Date) และ วันที จ่ายเงิ นปั นผล คื อ วันที 20
พฤษภาคม 2563 โดยสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ซึ งขึนอยูก่ บั มติทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้
6. กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 256 ดังต่ อไปนี
มติทีประชุม คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ กาํ หนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
วาระที 1 เรื องประธานแจ้งทีประชุมเพือทราบ
วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
วาระที 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี
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วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วาระที 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วาระที 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2563
วาระที 8 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
วาระที 9 เรื องอืนๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
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