ที ทห. 005/2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื อง การจ่ายเงินปันผล กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิ รับเงินปันผล
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) ครั9งที 1/2563 เมือวันจันทร์ที 24 กุมภาพันธ์
2563 ได้มีมติดงั นี9
1. ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั9งที 41 เพือขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 สําหรับผลการ
ดําเนินงานตั9งแต่วนั ที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จํานวน 96 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน
19.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ฯ เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกําหนดจ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันพุธที 20 พฤษภาคม 25B3
2. มติเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี9
1. นายขจรศักดิC
วันรัตน์เศรษฐ
2. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
3. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
4. นางธี รดา
อําพันวงษ์
คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั9ง กรรมการทั9ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
ตามทีคณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั9งที 41 ในวันพฤหัสบดีที 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
เจ้าพระยา E โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
4. กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา
ปี 2563 ในวันศุกร์ที 13 มีนาคม 2563
5. กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที 8 พฤษภาคม 2563
6. วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีดงั นี9
6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั9งที ST เมือวันอังคารที 23 เมษายน 2562
6.2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2562
6.3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสิ9 นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
6.4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผล
6.5 พิจารณาเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ

6.6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
6.7 พิจารณาแต่งตั9งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
6.8 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
ตามทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตั9งแต่
วันที 1 – 30 ธันวาคม 2562 นั9น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/ หรื อ เสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ทั9งนี9บริ ษทั จะทําการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั9งที 41 พร้อมเอกสารสิ งทีส่ งมาด้วย ทั9ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั ( www.pg.co.th ) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ งสามารถเข้าดูได้
ตั9งแต่วนั จันทร์ที 23 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุ นนั ท์ นิยมในธรรม
(นางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม)
กรรมการ

