ที่ ICHI-06/2564
วันที่ 27 เมษายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ที่จดั ขึ้นใน
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 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
โดยขณะเปิ ดประชุมมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 87 ราย คิดเป็ นจํานวน 867,526,172 หุน้
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.7328 ของทุนที่ออกและชําระแล้วโดยที่ประชุมมีมติดงั นี้
วาระที1่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2563 (E-AGM)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 ด้ วยเสียงข้ างมากของจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
จํานวนเสียงลงมติ
คิดเป็ นสัดส่ วน
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
(ร้อยละ)
867,526,072
100.0000
เห็นด้ วย
100
0.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
--บัตรเสีย
รวม
867,526,172
100.0000
วาระที่ 2
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปี 2563 ตามแบบ56-1 One-Report
วาระนีไ้ ม่ มกี ารลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
อนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีแห่ งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”)และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วโดยทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ดิ ้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงลงมติ
(1 หุน้ =1 เสี ยง)
867,526,773
0
0
-867,526,773
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คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
-100.0000

วาระที่ 4 อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิ และ การจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
โดยจ่ ายจากกําไรสุ ทธิและกําไรสะสม ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลประจําปี จ่ ายทั้งสิ้น 650 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราเงินปันผลต่ อกําไรสุ ทธิร้อยละ 126.1 โดยกําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date)วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ ายเงินปันผล ในวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ด้ วยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่ อไปนี้
รายการ

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
867,526,173
0
600
-867,526,773

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
99.9999
0.0000
0.0001
-100.0000

วาระที่ 5 อนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลทีพ่ ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายชื่ อกรรมการ/

บัตรเสี ย

รวม

เห็นด้ วย

สั ดส่ วน

ไม่ เห็นด้ วย

สั ดส่ วน

งดออกเสี ยง

สั ดส่ วน

(1หุ้น=1เสี ยง)

(ร้อยละ)

(1หุ้น=1เสี ยง)

(ร้อยละ)

(1หุน้ =1เสียง)

(ร้อยละ)

5.1 พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์ /
กรรมการอิสระ

806,396,793

92.9535

61,129,980

7.0465

0

0.0000

-- 867,526,773 100.0000

5.2 นายประสาน
ลิม้ พิพฒ
ั นกุล /
กรรมการอิสระ

811,243,885

93.5123

56,282,888

6.4877

0

0.0000

-- 867,526,773 100.0000

806,396,793

92.9535

61,129,980

7.0465

0

0.0000

-- 867,526,773 100.0000

กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

(1หุ้น=1เสี ยง)

รวมสั ดส่ วน
(ร้อยละ)

5.3 นายธนพันธุ์
คงนันทะ /
กรรมการบริ ษทั

วาระที่ 6 อนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆประจําปี 2564
ค่ าตอบแทนประจํารายเดือนและเบีย้ ประชุม ซึ่งเท่ ากับปี 2563 รายละเอียดดังต่ อไปนี้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการชุ ดย่ อยอื่นๆ

ปี 2564
ค่ าตอบแทนประจํารายเดือน (บาท)

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

กรรมการชุ ดย่ อยอื่นๆ

-

สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ

ไม่ มี
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เบีย้ ประชุ ม (บาท/ครั้ง)
-

15,000
15,000
ไม่ มี

และ เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิน 7,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งกําหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 33 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้วโดยที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
รายการ

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
867,526,173
0
600
-867,526,773

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
99.9999
0.0000
0.0001
-100.0000

วาระที่ 7 อนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด “KPMG”เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ
และบริษัทย่ อย และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2564 ดังรายชื่ อต่ อไปนี้
รายชื่ อ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ

1.นางสาวสุ จติ รา มะเสนา

8645

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา: 1 ปี และ/หรื อ

2.นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด

9219

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา: 3 ปี และ/หรื อ

3.นายยุทธพงศ์ สุ นทรินคะ

10604

จํานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา: ไม่ มี

โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประจําปี 2564 ในอัตรา
ตามที่ปรากฏดังตารางซึ่งลดลงจากปี 2563 จํานวน 100,000 บาท ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2563

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)
2.ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*

2,800,000 บาท
200,000 บาท

ให ้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทหากมี
รายการเกิดขึน
้
ิ ัน เพาเวอร์ จํากัด จัดตัง้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : *บริษัทย่อย คือ บริษัท อิชต

3.ค่าบริการอืน
่ (Non Audit Fee)

ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
รายการ
จํานวนเสียงลงมติ
คิดเป็ นสัดส่ วน
(1หุน้ =1เสี ยง)
(ร้อยละ)
867,514,773
99.9986
เห็นด้ วย
0
0.0000
ไม่ เห็นด้ วย
12,000
0.0014
งดออกเสียง
--บัตรเสีย
รวม
867,526,773
100.0000
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วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯข้ อ 26 และ ข้ อ 36 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พระราชกําหนดว่ าด้ วย
การประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม เรื่ อง มาตรฐานการ
รั ก ษาความมั่นคงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ านสื่ ออิเ ล็ก ทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และคํา ชี้ แจงกรมพัฒ นาธุ ร กิจการค้ า
เรื่ องการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้ างหุ้นส่ วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้ า และ
หอการค้ าด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุ ม
และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
867,526,773
0
0
-867,526,773

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
-100.0000

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ให้ ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ในหนังสื อรับรองของบริ ษัทฯ จากเดิมมีท้งั หมด 37 ข้ อ
เพิ่มอีก 8 ข้ อ รวมเป็ นทั้งหมด 45 ข้ อ ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงลงมติ
(1หุน้ =1เสี ยง)
867,526,773
0
0
-867,526,773

คิดเป็ นสัดส่ วน
(ร้อยละ)
100.0000
0.0000
0.0000
-100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ(ถ้ามี)
- ไม่มี-

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

..............................................................
(นายตัน ภาสกรนที)
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานในที่ประชุม
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
สํานักเลขานุการบริษัท เบอร์โทร: 02- 023 1111 อีเมล์:

ir@ichitangroup.com
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