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      ��  กมุภาพนัธ์ ���� 

 

เรื�อง การจ่ายเงินปันผลและกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2563  ประชุม

เมื�อ วนัที�  19 กมุภาพนัธ์  2563  เวลา 10.30 น. โดยมีมติเป็นสาํคญัดงัต่อไปนี�  

  

1. อนุมตัจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ���� สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� 

มตทิี�ประชุม คณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณา

อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา �.��

บาท/หุน้  รวมจาํนวนทั�งสิ�นเป็นเงิน 54 ลา้นบาท  โดยบริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 

0.10 บาท/หุ้น (เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2562)   คงเหลือเงินปันผลที�ตอ้งจ่ายอีก 0.10 บาท/หุ้น  จาํนวนหุ้น

ทั�งหมด 270,000,000 หุน้  
 

2. เสนอแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

มตทิี�ประชุม คณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  เพื�อพิจารณา 

 อนุมติัการแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง ตาม 

 รายละเอียด ดงันี�  

 กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ 

- ดร.ธเนตร  นรภูมิพิภชัน ์  กรรมการอิสระ 

- นายธงชยั  ตนัสุทตัต ์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

- นายวชัร  วิทยฐานกรณ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

มีมติเสนอแต่งตั�งกรรมการที�พน้วาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�งจาํนวน 3 ท่าน คือ 

- ดร.ธเนตร  นรภูมิพิภชัน ์  กรรมการอิสระ 

- นายธงชยั  ตนัสุทตัต ์  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

- นายวชัร  วิทยฐานกรณ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
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3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี ���� 

ตามข้อบังคับของบริษทั  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปแบบของ เบี� ยประชุม 

บาํเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื�น  ตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

มตทิี�ประชุม  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี ���� ซึ�ง 

                ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน   เบี�ยประชุม  โบนสั และการประกนัความรับผิดชอบสาํหรับ 

                      กรรมการ  เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�น ไม่เกิน � ลา้นบาท  ต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� เพื�อ 

                      พิจารณาอนุมติั  
 

4. แต่งตั�งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี ���� 

มตทิี�ประชุม  คณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� พิจารณา 

                      อนุมติัแต่งตั�ง  

นางชลรส      สนัติอศัวราภรณ์     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน   4523 

                                   หรือ  นางสาวศิราภรณ์  เอื�ออนนัตก์ลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน   3844   

                                   หรือ  นายฉตัรชยั    เกษมศรีธนาวฒัน ์                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน   5813   

      ซึ� งทั�งหมดเป็นผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ 

      ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563  เป็นจาํนวนเงิน 1,030,000 บาท 
 

5. อนุมัติให้กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� และวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น (Record Date) 

เพื�อกาํหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ����และรับเงนิปันผล  

มตทิี�ประชุม  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั วนั และ สถานที� จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����  ดงันี�  

5.1 กาํหนดวนัและสถานที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ����ในวนัพุธที� 22  เมษายน 2563 เวลา 10.00 

น.  หอ้งปิ� นเกลา้ 1 ชั�น 9  โรงแรมเดอะรอยลัซิตี�  เลขที� 798 , 800 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบาํหรุ  

เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 

5.2 กาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2563 และสิทธิ

ในการรับเงินปันผล ในวนัที� �� มีนาคม 2563 (Record Date) และ วนัที�จ่ายเงินปันผล คือ วนัที� 20 

พฤษภาคม  2563  โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน    ซึ� งขึ�นอยูก่บัมติที�ประชุม 

ผูถื้อหุน้ 
 

6. กาํหนดวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 256� ดงัต่อไปนี� 

มตทิี�ประชุม        คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัใิห้กาํหนดวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ����  

วาระที� 1    เรื�องประธานแจง้ที�ประชุมเพื�อทราบ 

วาระที� 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� 

วาระที� 3    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี ���� 
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วาระที� 4    พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน   

   สิ�นสุด ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2562    

วาระที� 5    พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

    สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

วาระที� 6    พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 7    พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2563 

วาระที� 8    พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 

วาระที� 9    เรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
 

  จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 
 
     

 

 

 

 

 


