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SET 005/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง
เรียน

การจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ ป ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ของบริ ษัท อิ๊ก ดราซิ ล กรุ ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 25

กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
2. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย เพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานงวดปี 2563 จานวนทัง้ สิน้ 54.00 ล้านบาท
หรือ 0.30 บาทต่อหุน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วจานวน 33.30 ล้านบาท หรือ 0.185 บาท
ต่อหุน้ และจะจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดสิน้ ปี 2563 เพิ่มอีกจานวน 20.70 ล้านบาท หรือ 0.115 บาทต่อหุน้ โดย
เป็ นการจ่ายจากกาไรที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้ หมด และมีกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั น
ผล ในวันที่ 23 เมษายน 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2564 ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั เงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564
3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. นางสาวชญาน์นนั ท์ ติยะตระการชัย
2. นายศรัณย์ สุตนั ติวรคุณ
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4. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับ
ปี 2564 โดยให้จ่ายในรู ปแบบของเบีย้ ประชุม โดยมีรายละเอียดค่าเบีย้ ประชุม ดังนี ้
เบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้
1. นางสาวสกุณา แย้มสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906 หรือ

2. นายไพบูล ตันกูล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ

3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 โดยมีคา่ ตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ทัง้ นีย้ งั ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. มีมติอนุมตั ิให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

บริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์เ ปลี่ ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้เ งิ น IPO มูล ค่า 30 ล้า น จาก
วัตถุประสงค์เดิม ”เพื่อลงทุนให้บริษัทย่อยในแคนนาดา” เป็ นวัตถุประสงค์ “เงินหมุนเวียน
ของบริษัทฯ” โดยบริษัทฯ ยังมีแผนในการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศตามปกติ แต่ใน
สถานการณ์ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 จึ ง ต้อ งมี ก ารปรับ กลยุ ท ธ์ ใ ห้เ ข้า กั บ
สถานการณ์
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมตั ิกาหนดให้วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 และวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อิก๊ ดราซิล กรุป๊ จากัด (มหาชน)

(นายธนัช จุวิวฒ
ั น์)
(ประธานกรรมการบริหาร)
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