ที่ ICHI-007/2563
วันที่ 27 เมษายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ที่จดั ขึ้น ในวันจันทร์ ที่
27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ เลขที่ 8
อาคารทีวนั ชั้น 42 ซอย สุขมุ วิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร-10110 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่มาด้วยตนเอง
และรับมอบฉันทะทั้งหมด 82 ราย คิดเป็ นจํานวน 916,760,336 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 70.52 ของทุนที่ออกและชําระแล้วโดยที่
ประชุมมีมติดงั นี้
วาระที1่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ด้ วยเสียงข้ างมาก
ของจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
จํานวนเสียงลงมติ
คิดเป็ นสัดส่ วน
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
(ร้อยละ)
916,760,336
100.0000
เห็นด้ วย
0
0.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
916,760,336
รวม
100.0000
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2562 ตามหนังสื อรายงานประจําปี
วาระนีไ้ ม่ มกี ารลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 อนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
แห่ งบริษัท เคพีเอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”)และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
โดยทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ดิ ้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
916,760,336
0
0
916,760,336
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คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 4 อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิ และ การจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 โดยจ่ ายจากกําไรสุ ทธิและ
กําไรสะสม ในอัตรา 0.35 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลประจําปี จ่ ายทั้งสิ้น 455.0 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเงินปันผลต่ อกําไร
สุ ทธิร้อยละ 111.7 โดยกําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม
2563 และกําหนดจ่ ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ด้ วยมติเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่ อไปนี้
รายการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
916,760,336
0
0
916,760,336

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 5 อนุ มัติแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุ คคลที่พ้ นจากตําแหน่ ง ตามวาระ 3 คน กลับเข้ าดํารงตํา แหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รวม

รายชื่ อกรรมการ/

เห็นด้ วย

สั ดส่ วน

ไม่ เห็นด้ วย

สั ดส่ วน

งดออกเสี ยง

สั ดส่ วน

กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

(1หุ้น=1เสี ยง)

(ร้อยละ)

(1หุ้น=1เสี ยง)

(ร้อยละ)

(1หุน้ =1เสียง)

(ร้อยละ)

899,148,700

98.0789

17,611,636

1.9211

0

0 916,760,336

100

899,148,700

98.0789

17,611,636

1.9211

0

0 916,760,336

100

899,148,600

98.0789

17,611,736

1.9211

0

0 916,760,336

100

5.1 นางอิง ภาสกรนที/
รองประธานกรรมการบริ ษทั

5.2 นายวิโรจน์ สุ ภาสู รย์ /
กรรมการบริ ษทั

5.3 นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ /
กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 อนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ ประจําปี 2563
ค่ าตอบแทนประจํารายเดือนและเบีย้ ประชุม ซึ่งเท่ ากับปี 2562 รายละเอียดดังต่ อไปนี้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2563
ค่ าตอบแทนประจํารายเดือน (บาท)

45,000
35,000
45,000
35,000

เบีย้ ประชุ ม (บาท/ครั้ง)
-

ประธานกรรมการชุ ดย่ อยอื่นๆ

-

กรรมการชุ ดย่ อยอื่นๆ

-

15,000
15,000

สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ

ไม่ มี

ไม่ มี
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(1หุ้น=1เสี ยง)

รวมสั ดส่ วน
(ร้อยละ)

และ เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการ
เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งกําหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 33 ค่าตอบแทนที่ ได้รับอนุ มตั ิให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลง
ค่าตอบแทน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสี ยงมากกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
รายการ

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
916,760,336
0
0
916,760,336

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 7 อนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด “KPMG”เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่ อย และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2563 ดังรายชื่ อต่ อไปนี้
รายชื่ อ

ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.นางสาวสุ จติ รา มะเสนา

8645

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ที่ผ่านมา: 1 ปี และ/หรื อ

2.นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด

9219

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา: 2 ปี

3.นายยุทธพงศ์ สุ นทรินคะ

10604

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา: ไม่ มี

และ/หรื อ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยที่ประชุม
สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ข องบริ ษทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยประจํา ปี 2563 ในอัต ราตามที่ ปรากฏ
ดังตารางซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 150,000 บาท ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2563

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)

2,800,000 บาท

2.ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*

300,000 บาท

ให ้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทหากมี
3.ค่าบริการอืน
่ (Non Audit Fee)
รายการเกิดขึน
้
ิ ัน เพาเวอร์ จํากัด จัดตัง้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : *บริษัทย่อย คือ บริษัท อิชต

ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
รายการ
จํานวนเสียงลงมติ
คิดเป็ นสัดส่ วน
(1หุน้ =1เสี ยง)
(ร้อยละ)
916,760,336
100.0000
เห็นด้ วย
0
0.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
916,760,336
รวม
100.0000
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ(ถ้ ามี)
- ไม่มีจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

..............................................................
(นางอิง ภาสกรนที)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สํานักเลขานุการบริ ษัท เบอร์ โทร: 02- 023 1111 อี เมล์: ir@ichitangroup.com
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