ที่ CTW 006/2563
20 มีนาคม 2563
เรื่ อง

ประกาศจ่ายเงินปั นผลและแจ้งกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2563 ได้มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ
ซึ่งมียอดกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จานวน 111.93 ล้านบาท โดยจัดสรรเงินกาไร ดังนี้
- ไม่จดั สรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบ
ตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
- จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จานวน 397,906,284 หุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 79.58 ล้านบาท
และกาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป “การใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
2. อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ใน
อัตรารวมกันเป็ นร้อยละ 1.40 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นจานวนเงิน 29.30 ล้านบาท
โดยจ่ายให้แก่กรรมการจานวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจานวน 2 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้ ให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม
บริ ษทั ฯ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ พร้อมกับ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และรับเงินปั นผลในวันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date)
ทั้งนี้ สิ ทธิรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกาหนดวาระ
สาหรับการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
วาระที่ 2. รับรองรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้มีการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนิน
งานประจาปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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4.1 ไม่จดั สรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ฯ จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบตาม
จานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
4.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจาปี 2562
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันร้อยละ 1.40
ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2563
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนในรู ปเบี้ยประชุม
ประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้
ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- ประธาน
50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น
40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น
30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น
30,000 บาท/ ปี
วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จานวน 4 คน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายชัย โสภณพนิช
นายเปรมชัย กรรณสูต
นางนิจพร จรณะจิตต์
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งนายยวน จุน้ ถัง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายลี ไมเคิล เชา-ฉุน ที่ไม่
ขอรับตาแหน่งในการครบวาระครั้งนี้
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วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีสาหรับบริ ษทั ฯ ปี ละ 2,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 50,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98
และค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั ย่อยอีก 4 บริ ษทั รวมจานวนปี ละ 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 50,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นางสุนันทา แพงศุข(นางสุนนั ทา แพงศุข)
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (การเงิน)
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