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ที� ลข.   ��� /���� 
 

วนัที� �� กมุภาพนัธ ์���� 
 

เรื�อง  แจง้มตคิณะกรรมการเรื�อง การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ครั �งที� �/���� และการจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสด  
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� ��/���� เมื�อ
วนัที� �� กุมภาพนัธ ์���� เวลา ��:00 น. ณ ห้องประชุมบรษิัท ชั �น � เลขที� �� หมู่� ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจา้สมงิพราย 
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ขอแจง้มตทิี�ประชุมในเรื�องสาํคญัดงันี� 

 

1.มมีตกิําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ครั �งที� �/���� ในวนัพฤหสับดทีี� �� เมษายน 2563 เวลา1�:30 

น. ณ ห้องประชุมบรษิัท ชั �น � เลขที� �� หมู่� ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี� 

 ระเบยีบวาระที� �. รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี ���� 
 ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรเพื�อจ่ายปนัผลประจาํปี ���� และสาํรองตามกฎหมาย  
 ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
 ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี ���� 

ระเบยีบวาระที� �. พจิารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ โดยยกเลกิ วตัถุประสงค์ของบรษิัท เกี�ยวกบักิจการ   
หนงัสอืพมิพแ์ละสื�อมวลชนใดๆ รวมทั �งภาพยนตแ์ละการโฆษณา หรอื ระเบดิหนิและเหมอืงแร่ใด 
ๆ รวมทั �ง บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ 

 ระเบยีบวาระที� �. เรื�องอื�น (ถา้ม)ี 
 

�. กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record date) เพื�อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ครั �งที� �/���� ในวนัที� 

�� มนีาคม ���� 

 

�. มมีตใิหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูส้ามญัถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี ���� เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 

�.�� บาท (ยี�สบิสตางค)์ โดยเงนิปนัผลดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายครั �งแรกเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ เมื�อวนัที� 28 พฤศจกิายน 2562  ดงันั �น ส่วนที�เหลอืจะจ่ายเงนิปนัผลครั �งที�สองในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธ ิ 

   โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัที�  �� มนีาคม ���� และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลวนัที�  �� 

พฤษภาคม ����  ทั �งนี�สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ 
 

   ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนขั �นตํ�าที�กฎหมายกําหนดแลว้ (รอ้ยละ �� ของทุน
จดทะเบยีน) 
 



    

 
 �. มมีตใิหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระจาํนวน � ท่าน โดยที�ประชมุซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดม้มีตเิหน็ชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเสนอ โดยใหก้รรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง ดงันี� 
 

1) นายปรชีา   อรรถวภิชัน์ (กรรมการอสิระ) 
2) นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์      (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 
3) นายธนดล  สจุภิญิโญ (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 
4) นางสาวจฑุาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั (กรรมการอสิระ) 
5) นายวนิย ์  ชนิธรรมมติร       (กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 
 

�. มมีตใิหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน และเบี�ยประชมุ สาํหรบักรรมการประจาํปี ����   

   ดงันี� 

เพิ�มข ึ�น

ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง

ประธาน 80,000.00     18,000.00            80,000.00      18,000.00             -              

กรรมการ 20,000.00     12,000.00            20,000.00      12,000.00             -              

ประธาน 12,000.00     ไม่มี 12,000.00      ไม่มี -              

กรรมการ 6,000.00      ไม่มี 6,000.00        ไม่มี -              

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการท ี�ไม่เป็นผู้บรหิาร) ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

  และไม่มตํีาแหน่งอื�นใดในการบรหิาร) กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ค่าตอบแทนและเบี�ยประชุมกรรมการ

ปี2563 (ปีท ี�เสนอ)ปี2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
 

ดงันั �น ในปี 2563 ค่าตอบแทนดงันี� 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบรษิทั 80,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 20,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร และไมม่ตีําแหน่งอื�นใดในการ 

    บรหิาร) ค่าเบี�ยประชมุประธานกรรมการบรหิาร ครั �งละ 12,000 บาท และกรรมการบรหิาร ครั �งละ  

    6,000 บาท (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) เท่ากบัคณะกรรมการชุดย่อยอื�น 

    ทั �งนี� คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าควรกาํหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี ���� ไม่เกนิ �,���,��� บาท  
 

6. มมีตใิหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกาํนดค่าตอบแทนประจาํปี ���� จาก   

บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดงัมรีายนามต่อไปนี� 
1) แต่งตั �ง  นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที� ����  หรอื  

(ยงัไมเ่คยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 
2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  ���� หรอื 

(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  ����  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี)  



    

 
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้รษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชอีนุญาต
อื�นแทนได ้ 

กาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี ���� เป็นเงนิ ���,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาองักฤษ) โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื�น   

  
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
ขอแสดความนบัถอื 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
สาํนกัเลขานุการฯ 
โทร.�� ��� ���� #4012- 4014 
โทรสาร: 02 183 4561 
Email: Secretary@tstegroup.com 


