บริ ษทั ไทยยูเนี่ ย น กรุป๊ จํา กัด (มหาชน) แจ้งมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562
กํา หนดวัน AGM / การจ่า ยเงิ น ปัน ผล
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 ดังนี้
1. อนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2. อนุ มตั ิให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน เป็ น
จํานวนเงิน 1,908,726,198.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 58.62% ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2561 แต่เนื่องจากมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลเป็ น จํานวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท หรือ ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สําหรับ ทุ น จดทะเบียนและชําระแล้ว
4,771,815,496 หุ้ น และจ่ า ยไปแล้ ว เมื่อ วัน ที่ 3 กัน ยายน 2561 ดัง นั ้น การจ่ า ยเงิน ปั น ผลในครัง้ นี้ จ ะคงเหลือ เท่ า กับ
715,772,324.40 บาท หรือในอัตรา 0.15 บาทต่อหุน้ สําหรับทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 4,771,815,496 หุน้ ซึ่งเงิน
ปั นผลดังกล่าวมาจากกําไรส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทัง้ จํานวน จึงไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และผูถ้ อื หุน้ ไม่
สามารถขอเครดิตภาษีได้ ทัง้ นี้ เงินปั นผลดังกล่าวนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ก่อน
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร อาคาร
อเนกประสงค์ ชัน้ 2 สถานีวทิ ยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
4. กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562
5. กําหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ดังนี้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561
2) พิจารณาและอนุ มตั ริ บั รองรายงานประจําปี 2561 และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
3) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
4) พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
5) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
6) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 และโบนัสกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2561
7) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
8) พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ วงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
9) รับทราบแผนการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
และแผนการหุน้ ของ บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
10) พิจารณาและอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด
11) พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทราบโดยทัวกั
่ น
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