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ที่ 017/2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสด และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

“บริษทั ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560

1. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมบริษทั ฯ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.วาระที่ 1. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลและสารองตามกฎหมาย
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 255
9 ครัง้ ที่ 1/2560 (Record date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
3. มีมติเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายปนั ผลประจาปี 2559เป็ นเงินสด
ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 22 ,999,631 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.09 ของงบกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (หรือเท่ากับร้อย ละ 23.14 ของ กาไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิ
ประจาปี 2559 ของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ
0 และอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ และ
บริษทั ฯ จัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 จานวน 3,600,000 บาท
บริษทั ฯ โดยกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิในการรับเงินปนั ผลRecord
(
date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึง่ เงินปนั ผล
ทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ กาหนดวันให้สิทธิ รบั เงิ นปันผลดังกล่าว
ยังมี ความไม่แน่ นอนขึน้ อยู่กบั การพิ จารณาอนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

4. มีมติเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน โดยทีป่ ระชุมซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้มมี ติเห็นชอบ
ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
คือ 1. นายปรีชา อรรถวิ ภชั น์
2. นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
3. นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิ ตร
4. นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณานนท์ชยั
และ 5. นายธนดล สุจิภิญโญ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการดังนี้
ปี 2559
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านครัง้ ละ
(เดือนละ ไม่เกิน 1 ครัง้ )
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครัง้ ละ

ปี 2560 ปี ที่เสนอ

หน่ วย : บาท

อัตราเพิ่ ม (ลด)

78,000
18,000
12,000

78,000
18,000
12,000

-

12,000
6,000
6,000

12,000
6,000
6,000

-

6. มีมติเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอาพล จานงวัฒน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4663
หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 630,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าว
มีความเป็ นอิสระและไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

สานักเลขานุการบริษทั
โทร: 02-1834567
โทรสาร : 0-2183-4561, 0-2722-5079
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