บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน) แจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมกำรครังที
้ ่ 1/2562
กำหนดวัน AGM / กำรจ่ำยเงิ นปันผล
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์
2562 ดังนี้
1. อนุมตั งิ บกำรเงินของบริษทั ซึง่ ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2. อนุ มตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นจำนวนเงิน เป็ น
จำนวนเงิน 1,908,726,198.40 บำท หรือในอัตรำ 0.40 บำทต่ อหุ้น คิดเป็ น 58.62% ของกำไรสุทธิจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2561 แต่เนื่องจำกมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ได้อนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลเป็ นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บำท หรือในอัตรำ 0.25 บำทต่ อหุ้น สำหรับ ทุน จดทะเบียนและช ำระแล้ว
4,771,815,496 หุ้ น และจ่ ำ ยไปแล้ ว เมื่อ วัน ที่ 3 กัน ยำยน 2561 ดัง นั น้ กำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลในครัง้ นี้ จ ะคงเหลือ เท่ ำ กับ
715,772,324.40 บำท หรือในอัตรำ 0.15 บำทต่อหุน้ สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุน้ สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2561 โดยกำหนดจ่ำยในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
ซึง่ เงินปั นผลดังกล่ำวมำจำกกำไรส่วนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนทัง้ จำนวน จึงไม่ตอ้ งเสียภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ำย และผูถ้ อื
หุน้ ไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ ทัง้ นี้ เงินปั นผลดังกล่ำวนี้ตอ้ งผ่ำนมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 5 เมษำยน 2562 ก่อน
3. กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ท่ี 5 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร อำคำร
อเนกประสงค์ ชัน้ 2 สถำนีวทิ ยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหำนคร
4. กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้ำร่วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนำคม 2562
5. กำหนดวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 ดังนี้
1) พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2561
2) พิจำรณำและอนุมตั ริ บั รองรำยงำนประจำปี 2561 และรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
3) พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
4) พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
5) พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร
6) พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2562 และโบนัสกรรมกำรสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนปี 2561
7) พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562
8) พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ องบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
9) พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด
10) พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและโปรดเผยแพร่ขอ้ มูลให้ทรำบโดยทัวกั
่ น
ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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