BSBM 2561/002
เรือ
่ ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2561 และ การจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2561 เมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได ้มีมติเรือ
่ งสําคัญดังนี้
1. มีมติเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 จากกําไรจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.11 บาท รวมเป็ นเงิน 124,575,000 บาท( คิดเป็ นร ้อยละ
94.4 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560) โดยทีบ
่ ริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล ้ว ในอัตราหุ ้นละ
0.06 บาท รวมเป็ นเงิน 67,950,000 บาทเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2560 จึงจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท ้าย
ประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิน 56,625,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีเ่ สียภาษี
เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลอัตราร ้อยละ 20 และมีกําหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นีก
้ ารให ้สิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนือ
่ งจากต ้องรอการอนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
2.

3.
4.
5.

มีมติเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ อนุมต
ั แ
ิ ต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสท
ุ ธิญาณ และ / หรือ
นางสาว
สุพรรณี ตริยานันทกุล และ / หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ น
ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 พร ้อมทัง้ พิจารณาอนุมต
ั ค
ิ า่ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี
2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
กําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ประชุม
ณ ห ้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปั นผล
กําหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ในวันที่ 14 มีนาคม 2561
กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2560 เมือ
่ วันที่ 26 เมษายน 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย
่ วกับกิจการของบริษัท ประจําปี 2560
ิ้ สุดวันที่
วาระที่ 3 อนุมต
ั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สน
31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 อนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และ การจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสาธิต โกศินานนท์ )
รองกรรมการผู ้จัดการ

