
 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

เร่ือง  รับรองงบการเงิน ก  าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นปี 2561 และการจา่ยเงินปันผล 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทั) คร้ังท่ี 1/2561 เมือ่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดม้มีติ ดงัน้ี:      

1. รับทราบการพน้จากต าแหนง่กรรมการตามวาระจ านวน 5 ทา่น ดงัน้ี 
   1.1 คณุไพบูลย์           วรประทีป         รองประธานกรรมการ 
   1.2  คณุปรัชญ์นนท์   เต็มฤทธิกลุชยั        รองประธานกรรมการ 
   1.3  คณุสุชาติ           เจริญพรพานิชกลุ   กรรมการ  
   1.4  คณุสุชาดา          โสตถิภาพกลุ         กรรมการอิสระ   
   1.5  คณุภควตั          โกวทิวฒันพงศ์      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ีคณุสุชาติ เจริญพรพานิชกลุ (กรรมการ) และคณุภควตั โกวทิวฒันพงศ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ) ไมป่ระสงค์ท่ีจะรับการเสนอชื่อกลบัเข้าเป็นกรรมการบริษทัอีกตอ่ไป ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษทัจึงมมีติให้เสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัการแตง่ตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น กลบัเขา้
เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงัตอ่ไปน้ี 

   1.1 คณุไพบูลย์           วรประทีป         รองประธานกรรมการ 
   1.2  คณุปรัชญ์นนท์   เต็มฤทธิกลุชยั        รองประธานกรรมการ 
   1.3  คณุสุชาดา          โสตถิภาพกลุ         กรรมการอิสระ  

อนึง คณุภควตั โกวทิวฒันพงศ์ เมือ่พน้จากต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแตง่ตั้ง 
คณุสมคาด สืบตระกลู เป็นกรรมการตรวจสอบแทนคณุภควตั โกวทิวฒันพงศ์ หลงัจากครบวาระ 

2. มมีติอนุมติังบการเงินรวมและงบเฉพาะกจิการของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

3. อนุมติัจา่ยเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 แกผู่ถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 27.26 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2560 มผีลก  าไรสุทธิ 246.4 ลา้นบาท และจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 12.33 ลา้นบาท จาก
ก  าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จัดสรร 

บริษทัจะก  าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 มนีาคม 2561 (Record Date) และ
ก  าหนดจา่ย เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

อน่ึง การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วของบริษัทจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
4.  อนุมติัก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม 



5.  อนุมติัการแตง่ตั้งกรรมการผู้จดัการใหญ ่ ไดแ้ก ่คณุภทัรพล วงศาสุทธิกลุ แทนคณุวรเทพ วงศาสุทธิ
กลุ โดยมผีลตั้งแตว่นัท่ี 1 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป อยา่งไรกต็าม คณุวรเทพ วงศาสุทธิกลุยงัคงด ารงต าแหนง่
ประธานกรรมการบริษทัเชน่เดิม และแตง่ตั้งประธานกรรมการบริหาร ไดแ้ก ่คณุวรเทพ วงศาสุทธิกลุ โดยมผีล
ตั้งแตว่นัท่ี 1 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป 

6. ก  าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ห้องสวนหลวงบอลลูน ช ั้น 1  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยก  าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นท่ีมสิีทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 27 
มนีาคม 2561  

7.  ก  าหนดวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี:  
    วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เมือ่วนัท่ี 13 ธันวาคม  
2560  
    วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
    วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดุล งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจาก 

ผูส้อบบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
    วาระท่ี 4 พิจารณาการจา่ยเงินปันผลและการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2560 
    วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและกรรมการท่ีลาออก 
    วาระท่ี 6 พิจารณาก  าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ งบประมาณคา่ตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี 2561 
    วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก  าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
    วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุสามญัวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ในเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี 

www.thaitex.com แลว้ และบริษทัจะเผยแพรห่นังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 พร้อม
เอกสารประกอบท่ีจะน าสง่ให้กบัผูถื้อหุ้นในเวบ็ไซต์ของบริษัท ภายในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 

 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  
                                                ขอแสดงความนับถือ 

 
   

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกลุ)  
     ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ ่   

http://www.thaitex.com/

