บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด(มหาชน)
ประกาศจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา
10.00 น. ได้ มีมติเอกฉันท์ ดังนี ้
1. ให้ จ่ายเงินปั นผล ประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หุ้นละ 0.92 บาท (เก้ าสิบสองสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล อัตราร้ อยละ 20
และให้ จ่ายเงินปั นผล จากกําไรสะสม ประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559หุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล อัตราร้ อยละ 20
รวมเงินปั นผล จ่ายทังสิ
้ ้น หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
รวมเงินปั นผล จ่ายทังสิ
้ ้น 360.00 ล้ านบาท (สามร้ อยหกสิบล้ านบาทถ้ วน) กําหนดจ่ายในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 โดยจะนําเสนอเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
2. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ 3 สํานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ ายบ้ าน ตําบลท้ ายบ้ าน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-7034444
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561
4. เลือกตังกรรมการใหม่
้
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายปริ ญญา
วิญญรัตน์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
2. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
3. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหนึง่
ต่ออีกวาระหนึง่
ต่ออีกวาระหนึง่

5. กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บําเหน็จ) 9 ท่าน ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,515,000.00
บาท (สีล่ ้ านห้ าแสนหนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2560
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 462,000.00 บาท
(สีแ่ สนหกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2560
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6. แต่งตัง้

นางศิริเพ็ญ
สุขเจริ ญยิง่ ยง
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรื อ
นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3920
แห่ง บริ ษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1,250, 000.00 บาท ( หนึง่ ล้ านสองแสน
ห้ าหมื่น บาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 150,000.00 หรื อร้ อยละ 13.64 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับ บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร
7. กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็ นดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ บริ ษัท ประจําปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงการเปลีย่ นแปลงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)
รองกรรมการผู้จดั การ
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