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ที ่ลข.   021 /2563 
 

วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2563 
 
เรื่อง  แจง้มตคิณะกรรมการเรื่อง การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 และการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด  
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่02/2563 เมื่อ
วนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบรษิัท ชัน้ 6 เลขที่ 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย 
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมในเรื่องส าคญัดงันี้ 

 

1.มมีตกิ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่30 เมษายน 2563 เวลา13:30 
น. ณ ห้องประชุมบรษิัท ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

 ระเบยีบวาระที ่1. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 
 ระเบยีบวาระที ่2. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 ระเบยีบวาระที ่3. พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายปันผลประจ าปี 2562 และส ารองตามกฎหมาย  
 ระเบยีบวาระที ่4. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ระเบยีบวาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
 ระเบยีบวาระที ่6. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 
ระเบยีบวาระที่ 7. พจิารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ โดยยกเลกิ วตัถุประสงค์ของบรษิัท เกี่ยวกบักิจการ   

หนงัสอืพมิพแ์ละสือ่มวลชนใดๆ รวมทัง้ภาพยนตแ์ละการโฆษณา หรอื ระเบดิหนิและเหมอืงแร่ใด 
ๆ รวมทัง้ บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ 

 ระเบยีบวาระที ่8. เรื่องอื่น (ถา้ม)ี 
 

2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record date) เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่
27 มนีาคม 2563 

 

3. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูส้ามญัถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 
0.20 บาท (ยีส่บิสตางค)์ โดยเงนิปันผลดงักล่าว บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายครัง้แรกเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562  ดงันัน้ ส่วนที่เหลอืจะจ่ายเงนิปันผลครัง้ทีส่องในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสทุธ ิ 

   โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลในวนัที ่ 27 มนีาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวนัที ่ 28 
พฤษภาคม 2563  ทัง้นี้สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ 

 

   ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน) 
 



    

 
 4. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 5 ท่าน โดยทีป่ระชมุซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดม้มีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเสนอ โดยใหก้รรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 
 

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

 
 

5. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน และเบีย้ประชมุ ส าหรบักรรมการประจ าปี 2563   
   ดงันี้ 

เพิม่ขึน้

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้ ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้

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 -          

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) ประธาน ไม่มี 12,000.00              ไม่มี 12,000.00              -          

  และไม่มตี าแหน่งอืน่ใดในการบรหิาร) กรรมการ ไม่มี 6,000.00               ไม่มี 6,000.00                -          

ประธาน ไม่มี ประธาน ไม่มี ประธาน -          

กรรมการ ไม่มี กรรมการ ไม่มี กรรมการ -          

ประธาน ไม่มี ประธาน ไม่มี ประธาน -          

กรรมการ ไม่มี กรรมการ ไม่มี กรรมการ -          

ค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ

ปี2563 (ปีทีเ่สนอ)ปี2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 

 

ดงันัน้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบรษิทั 80,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 20,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และไมม่ตี าแหน่งอื่นใดในการ 

    บรหิาร) ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิาร ครัง้ละ 12,000 บาท และกรรมการบรหิาร ครัง้ละ  

    6,000 บาท (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้) เท่ากบัคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

    ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าควรก าหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกนิ 9,444,000 บาท  
 

6. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก านดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 จาก   
บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

1) แต่งตัง้  นายอ าพล จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่4663  หรอื  
(ยงัไมเ่คยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 

2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2560-2562 รวม 3 ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2558-2559 รวม 2 ปี)  



    

 
 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้รษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชอีนุญาต
อื่นแทนได ้ 

ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงนิ 645,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาองักฤษ) โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น   
  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดความนบัถอื 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
ส านกัเลขานุการฯ 
โทร.02 183 4567 #4012- 4014 
โทรสาร: 02 183 4561 
Email: Secretary@tstegroup.com 


