ที่ BROCK : 002 / 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง (แก้ไข) งดการจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่ องดังต่อไปนี้
-1- กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธี Record Date
คือ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
-2- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแล้วพร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
-3- ที่ประชุมมีมติเสนอให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เนื่องจากมีผลกาไร
น้อย
และเห็นสมควรให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฏหมายเป็ นจานวนเงิน 200,000.บาท (สองแสนบาทถ้วน)
โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
-4- ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะ
ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้ คือ
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1. นายวิรัตน์
2. นายปรี ชา
3. นางเนาวรัตน์

ชินประพินพร
เจนธนวิจิตร
สุ ธรรมจริ ยา

และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ใหม่อีกวาระหนึ่ง
ดังนั้นกรรมการซึ่ งดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2561 มีดงั นี้
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2. นายสุ รพล
สติมานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวันชัย
เมฆสุ ต
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายปรี ชา
เจนธนวิจิตร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางเนาวนิจ
ศิลปรัตน์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
6. นางเนาวรัตน์
สุ ธรรมจริ ยา กรรมการ
และกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี ละไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
-5- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด (CWWP Company Limited) โดยนางสาว
วรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรื อ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรื อ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
หรื อ นางจันทรา ว่องศรี อุดมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 จากสานักงานสอบบัญชี บริ ษทั ซี
ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด (CWWP Company Limited) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 และมีค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็ นจานวนเงิน 625,000.- บาท
(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
-6- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุ งเทพฯ 514 รามคาแหง 39
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560
2. พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
5. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
6. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเข้าดูขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ได้ที่เว๊ปไซด์ของ
บริ ษทั http://www.rockgarden.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการ
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