
 
 

 

 1 / 2 
 

 
                                                    บริษัท ไทยเทพรส จํากดั(มหาชน) 

                        ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด  และกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558    

  

        ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัทไทยเทพรส จํากดั(มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2558  เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558  เวลา 9.30 น.  

ได้มีมติเอกฉนัท์ ดงันี ้  

      

1. ให้จ่ายเงินปันผล ประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2557  

 หุ้นละ  1.00 บาท (หนึง่บาท)  จ่ายจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล อตัราร้อยละ 20 

 และให้จา่ยเงินปันผล ประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2555 

 หุ้นละ 0.10 บาท  (สบิสตางค์)   จ่ายจากกิจการท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล อตัราร้อยละ 23  

              รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ หุ้นละ 1.10  บาท (หนึง่บาทสบิสตางค์)  

              รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 396.00 ล้านบาท ( สามร้อยเก้าสบิหกล้านบาทถ้วน)  กําหนดจ่ายในวนัท่ี 19  

พฤษภาคม 2558 โดยจะนําเสนอเข้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  เพ่ืออนมุติัตอ่ไป 

         2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ 

 ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558          

          3. กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558  เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 

3  สํานกังานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จํากดั(มหาชน)  เลขท่ี   208  หมู ่ 6 ถนน ท้ายบ้าน ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  โทร  02-7034444 

           กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ ตาม

มาตรา 255 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี  24 มีนาคม 2558 

         4. เลือกตัง้กรรมการใหมท่ดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายปริญญา         วิญญรัตน์         ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 

  2. น.ส.มาลี              วิญญรัตน์         ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 

                           3. นายบณัฑิต          วิญญรัตน์         ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

        

         5. กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ( บําเหน็จ) 9   ทา่น ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,300,000.00 บาท 

(ส่ีล้านสามแสนบาทถ้วน)  เทา่กบัปี   2557 

            กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ประจําปี 2558  เป็นจํานวนเงิน  462,000.00 บาทเทา่กบัปี 

2557 
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 6. แตง่ตัง้  นางศิริเพญ็  สขุเจริญย่ิงยง                  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  3636 หรือ 

                 นายบญุญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ                 ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  7900 หรือ 

                 นายเจริญ  ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ                      ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  4068 หรือ 

                 นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ                     ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  3920  

แหง่ บริษัท เค พี เอม็ จี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 

 และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2558  เป็นจํานวนเงิน 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 30,000.00 หรือร้อยละ 4.00  ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ สว่นได้เสียกบั บริษัทฯ 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งไร 

 

7. กําหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นดงันี ้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2557  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557  

             วาระท่ี  2   รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจําปี 2557 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 วาระท่ี 4    พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และ   การจ่ายเงินปันผล   

              วาระท่ี 5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

              วาระท่ี 6   พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 

              วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  2558   

              วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

                 

                                                                                                                                                                                

                                                                         (นายธนวฒัน์    วิญญรัตน์) 

                                                                                       กรรมการ 

 
 
 

                           


