ที่ CTW 010/2563
28 เมษายน 2563
เรื่ อง

ขอนาส่งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ สานักงานใหญ่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 12 A
ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดงั นี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,417,588
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

2. รับทราบผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562
3. อนุมตั ิงบดุล งบกำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,402,388
15,200
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9947
0.0053
-

4. อนุมตั ิให้จดั สรรเงินกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ดังนี้
4.1 ไม่จดั สรรทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
4.2 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จานวน 397,906,284 หุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 79.58 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.10 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิ์ในการรับเงินปั นผล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,417,588
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

5. อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการและพนักงานตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ใน
อัตรารวมกันร้อยละ 1.40 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีจานวน 2,087,629,372 บาท คิดเป็ น
จานวน เงิน 29.30 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการ จานวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจานวน 2 ใน 3
ส่วน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,417,588
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

6. กาหนดค่าตอบแทนในรู ปเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตรา
เดิมเท่ากับปี ก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ในอัตราดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- ประธาน
- กรรมการอื่น

50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการอื่น

40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการอื่น

40,000 บาท/ ปี
30,000 บาท/ ปี

ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,417,588
-
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

7. เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเลือกตั้งนายยวน จุน้ ถัง เป็ นกรรมการแทนนายลี ไมเคิล เชา ฉุน ที่ออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสี ยงเป็ น
รายบุคคล ดังนี้
เห็นด้วย
กรรมการ
คะแนน คิดเป็ น
เสี ยง
ร้อยละ
1.นายชัย โสภณพนิช
284,686,378 99.0497
2.นายเปรมชัย กรรณสูต 287,417,482 100.0000
3.นางนิจพร จรณะจิตต์ 287,417,482 100.0000
4.นายไส้หว่า ไซม่อน ซุน 287,417,488 100.0000
5.นายยวน จุน้ ถัง
287,417,588 100.0000

ไม่เห็นด้วย
คะแนน คิดเป็ น
เสี ยง
ร้อยละ
0 0.0000
0 0.0000
0 0.0000
100 0.0000
0 0.0000

งดออกเสี ยง
คะแนน คิดเป็ น
เสี ยง ร้อยละ
2,731,210 0.9503
106 0.0000
106 0.0000
0 0.0000
0 0.0000

บัตรเสี ย
คะแนน คิดเป็ น
เสี ยง ร้อยละ
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

8. แต่งตั้งนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรื อ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั ฯ ปี ละ 2,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 50,000 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

287,417,588
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

-นางสุนันทา แพงศุขลงนาม……..……………..………..….…………
(นางสุนนั ทา แพงศุข)
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (การเงิน)
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100.0000
-

