วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
การอนุมตั งิ บการเงินรวม การจ่ายเงินปนั ผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ได้มมี ติเกีย่ วกับการอนุมตั งิ บการเงินรวม การจ่ายเงินปนั ผล และการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 ดังนี้
เรื่อง
เรียน

1. มีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559
2. มีมติอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท
เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 12.04 ล้านบาท โดยบริษทั ได้มกี ารจัดสรรทุนสารองตามทีก่ ฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริษทั มีมติกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล(Record Date) ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่
24 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้สทิ ธิในการรับเงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560
4. มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายนรชัย ศรีพมิ ล นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีและ นายรุ่งศักดิ ์ บุญชู ซึง่ เป็ นกรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระ
5. มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร
6. มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั (ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร) สาหรับปี 2560 ในรูปของเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทน/ตาแหน่ง

เบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

ประธานกรรมการ

20,000

1,440,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

780,000

-

780,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10,000

600,000

กรรมการ

10,000

540,000

-

540,000

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
1. กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งหลายตาแหน่งในบริษทั เดียวกัน ให้รบั ค่าตอบแทนในตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียว
เท่านัน้
2. กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครัง้ ทีบ่ ริษทั กาหนด กรรมกาจะ
ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารอีก
(2) โบนัสกรรมการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาไรจากผลการดาเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร แต่ละคนจะได้รบั
โบนัสจากตาแหน่งเดียวทีอ่ ตั ราทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่านัน้ และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินโบนัส
กรรมการ
7. มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา
พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
8125 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2560 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
8. มีมติอนุมตั ใิ ห้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
เมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ั
พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมตั กิ าหนดให้วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2560 (Record Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 14 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจติ รกุล)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

