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ที ่ 017/2560 
 

วนัที ่ 23  กุมภาพนัธ ์ 2560 
 
เรื่อง   การจ่ายปนัผลเป็นเงนิสด และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ครัง้ที ่1/2560  
 
เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ( “บรษิทั ”) ขอแจง้มตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560              
เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 ดงันี้ 
 

1. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ครัง้ที ่1/2560  ในวนัที ่27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. 
ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ เลขที ่90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง    อ าเภอพระประแดง              
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้.-  

วาระที ่ 1.  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559  
วาระที ่ 2.  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

            วาระที ่ 3.  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายเงนิปนัผลและส ารองตามกฎหมาย 
วาระที ่ 4.  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

            วาระที ่ 5.  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ  
            วาระที ่ 6.  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 
            วาระที ่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 
 2.  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 255 9 ครัง้ที ่1/2560  (Record date)  
ในวนัที ่9 มีนาคม  2560  และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์        
พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่10 มีนาคม 2560 

 
     3. มมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเพื่อจ่ายปนัผลประจ าปี 2559 เป็นเงนิสด 
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 22 ,999,631 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.09  ของงบก าไรสทุธขิองงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ (หรอืเท่ากบัรอ้ย ละ 23.14 ของ ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 ของบรษิทัทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ  0 และอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิและ                    
บรษิทัฯ จดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิประจ าปี 2559 จ านวน 3,600,000 บาท 
บรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record date) ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อ
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ซึง่เงนิปนัผล
ทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนด  ทัง้น้ีก าหนดวนัให้สิทธิรบัเงินปันผลดงักล่าว                
ยงัมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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 4. มมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน โดยทีป่ระชุมซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดม้มีตเิหน็ชอบ                 
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยใหก้รรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
คอื  1.  นายปรีชา  อรรถวิภชัน์  2.  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์   3.  นายวินย ์ ชินธรรมมิตร                                    
4.  นางสาวจฑุาทิพย ์ อรณุานนทช์ยั  และ  5.   นายธนดล   สุจิภิญโญ   เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

 
 5.  มมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการดงันี้  

     หน่วย : บาท 
 ปี 2559 ปี 2560  ปีท่ีเสนอ 

 
อตัราเพ่ิม (ลด) 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ  78,000 78,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000 18,000 - 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านครัง้ละ  
(เดอืนละ ไม่เกนิ 1 ครัง้)       

12,000 12,000 - 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 12,000      12,000     - 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดอืนละ 6,000       6,000     - 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครัง้ละ                                   6,000       6,000    - 

 
                6.  มมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายอ าพล จ านงวฒัน์  ผูส้อบบญัชี               
รบัอนุญาตเลขที ่4663  หรอืนางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4664 หรอื                   
นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5369 จากบรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั                   
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2560  โดยก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 630,000 บาท โดยบุคคลดงักล่าว                 
มคีวามเป็นอสิระและไม่มสีว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั  
 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

(นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทร: 02-1834567  
โทรสาร  :   0-2183-4561,  0-2722-5079 


