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เรือ่ ง

การจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 48

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.05 น. ซึง่ ที่ประชุมมีมติรบั ทราบและอนุมตั ิเรือ่ งต่างๆ ดังนี ้
1.

อนุมตั ิรายงานผลการดาเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิน้ ปี 2562 (ฉบับได้รบั การสอบ
บัญชีแล้ว) เพื่อนาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตอ่ ไป

2.

เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้จา่ ยเงินปั นผลประจาปี โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงาน ปี 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 1.10 บาท จานวน 584,714,068 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 643,185,475.00 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2563
ทัง้ นีส้ ทิ ธิในการรับเงินปั นผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

3.

เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทัง้ 9 ท่าน โดยเสนอ
ชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 6 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ได้แก่
1. นายโยชิฮิโระ ทามูระ
กรรมการ
2. นายทาคายูกิ โทเฮ
กรรมการ
3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ
4. นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
กรรมการอิสระ
5. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
กรรมการอิสระ
6. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
กรรมการอิสระ
และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้
1. นายโคจิ อิซทึ านิ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายโทชิอากิ มิยาเบะ ซึง่ พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสุวิช สุวรุจิพร ซึง่ พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และ
3. นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
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รวมผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัททัง้ สิน้ 9 ท่าน
4.

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 48 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

5.

กาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 48 ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี บญ
ั ชี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโระ ทามูระ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2
โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
โรงงาน 2 : 50 หมู่ 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

