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ที

015/2561
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรือง

การจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสด, กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ครังที 1/2561 และแก้ไขข้อบังคับบริษทั
(แก้ไข)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2561 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึงประชุ ม เมือวัน ที 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ชัน 3 เลขที 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีมติสาํ คัญดังนี
1. มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ครังที 1/2561 ในวันที 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี.วาระที 1. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
วาระที 2. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ั
วาระที 3. พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรเพือจ่ายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย
วาระที 4. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที 5. พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
วาระที 6. พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
วาระที 7. พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 28. เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแก้ไขตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรืองการ
แก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
วาระที 8. เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
2. มีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที 8 มีนาคม 2561
3. มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเพือจ่ายปนั ผลประจําปี 2560
เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกําหนดรายชือผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิในการรับเงินปนั ผล (Record Date) ในวันที 7
พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลวันที 25 พฤษภาคม 2561 ทังนีกําหนดวันให้สทิ ธิรบั เงินปนั ผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนขึนอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ทังนี บริ ษัทได้จดั สรรเงิ นสํารองตามกฎหมายอี ก จํานวน 1,080,000 บาท เพือให้ครบตามที กฎหมาย
กําหนด

4. มีมติเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระ จํานวน 5 ท่าน โดยในทีประชุมซึงไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้มมี ติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระคือ
1. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
3. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
5. นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
5. มีมติเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการดังนี
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(ปี ที เสนอ)
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2017
ค่าตอบแทนประธานเดือนละ
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดือนละ
เบียประชุมคณะกรรมการ ต่อท่าน
-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง)
-กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง)
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
-ประธานตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน
เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน เดือนละ
ประธาน
-กรรมการ

หน่ วย:บาท
เพิมขึน (ลดลง)
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6. มีมติเสนอให้นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังนายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4664 หรือ นายนริศ
เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5369 จากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 640,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลดังกล่าว
มีความเป็ นอิสระและไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับบริษทั
7. มีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ทีแก้ไขตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรืองการ
แก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็ นดังนี
ข้อความเดิ ม
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั
สินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือ หุ้น เป็ นการประชุ มวิสามัญ เมือใดก็ได้สุด แต่ จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นรวมกัน นับ จํา นวนหุ้นได้ไ ม่น้ อยกว่ า
หนึงในห้าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมดหรื
ั
อผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ งในสิบ ของจํา นวนหุ้นทีจําหน่ า ยได้ท ังหมดจะเข้าชือกัน ทําหนัง สือขอให้ค ณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือ หุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือร้องขอ

ข้อความใหม่
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ผู้ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืองและ
เหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ภายในสีสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง ผูถ้ อื หุน้ ทังหลายซึงเข้าชือ
กัน หรือ ผู้ ถื อ หุ้น คนอืนๆ รวมกัน ได้ จํ า นวนหุ้ น ตามทีบัง คับ ไว้นั นจะเรีย กประชุ ม เองก็ไ ด้ ภ ายในสีสิบ ห้ า วัน นั บ แต่
วัน ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ ง ในกรณี เ ช่น นี ให้ถือ ว่ าเป็ น การประชุ ม ผู้ถือหุ้น ทีคณะกรรมการเรีย กประชุ ม
โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสองครังใดจํานวนผูถ้ ือหุ้น
ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครังนันให้แก่บริษทั

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)

สํานักเลขานุการบริษทั
โทร : 0-21834567
โทรสาร : 0-2183-4561, 0-2722-5079

