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ที่ ลข. 017 /2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 1/2564 และการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 02/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมในเรื่องสาคัญดังนี้
1.มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา13:30น.
ณ ห้องประชุมบริษทั ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายปั นผลประจาปี 2563 และสารองตามกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่น (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ขอมอบอานาจให้แก่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พิจารณาอนุมตั กิ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 รวมทัง้ เงื่อนไขและ
รายละเอียด และมีอานาจพิจารณาและลงนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการกระทาการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ นกับกิจการ
ข้างต้น ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อเป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบอานาจของบริษทั ฯ ในการดาเนินการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการยื่นยื่นคาขอ เอกสาร หรือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่
24 มีนาคม 2564
3. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูส้ ามัญถือหุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ
0.175 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าบาท) โดยเงินปั นผลดังกล่าว บริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายครัง้ แรกเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หกบาท) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดังนัน้ ส่วนทีเ่ หลือจะจ่ายเงินปั น
ผลครัง้ ทีส่ องในอัตราหุน้ ละ 0.115 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าบาท) โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิ
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี้สทิ ธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึน้ อยู่กบั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม สามัญผู้
ถือหุน้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนขัน้ ต่ าทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน)

4. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 5 ท่าน โดยทีป่ ระชุมซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้มมี ติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

นายประภาส
นายชนะชัย
นางเยาวนุช
นายพัลลภ
นางสาวยุรพรรณ

ชุตมิ าวรพันธ์
ชุตมิ าวรพันธ์
เดชวิทกั ษ์
เหมะทักษิณ
เจนลาภวัฒนกุล

(ประธานกรรมการบริหาร)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการ)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการอิสระ)

5. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทน และเบีย้ ประชุม สาหรับกรรมการประจาปี 2564
ดังนี้
ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ
ปี 2563

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร) ประธาน
และไม่มตี าแหน่งอืน่ ใดในการบริหาร)
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

เพิม่ ขึน้

ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้
80,000.00
18,000.00
80,000.00
18,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
12,000.00
ไม่ม ี
12,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

(ลดลง)
-

ดังนัน้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนดังนี้
1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั 80,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 20,000 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และไม่มตี าแหน่งอื่นใดในการ
บริหาร) ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริหาร ครัง้ ละ 12,000 บาท และกรรมการบริหาร ครัง้ ละ
6,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ) เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกาหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2564 ไม่เกิน 9,444,000 บาท
6. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกานดค่าตอบแทนประจาปี 2564 จาก
บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) แต่งตัง้ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษทั )

2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2560-2562 รวม 3 ปี )

3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2558-2559 รวม 2 ปี )

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ให้บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอนุญาต
อื่นแทนได้
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงิน 645,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดความนับถือ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สานักเลขานุการฯ
โทร.02 183 4567 #4012- 4014
โทรสาร: 02 183 4561
Email: Secretary@tstegroup.com

