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ที�     015/2561 
วนัที� 22 กมุภาพนัธ ์2561 

 
เรื�อง การจ่ายปนัผลเป็นเงนิสด, กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 และแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
      ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2561 ของบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)             
ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล                     
ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มมีตสิาํคญัดงันี� 
  

 1. มมีตกิําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.            
ณ ห้องประชุมบรษิัทฯ เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจ้าสมงิพราย  ตําบลสําโรงกลาง  อําเภอพระประแดง              
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี�.-  

วาระที�  1.  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560  
วาระที�  2.  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
วาระที�  3.  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรเพื�อจ่ายเงนิปนัผลและสาํรองตามกฎหมาย 
วาระที�  4.  พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
วาระที�  5.  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ  
วาระที�  6.  พจิารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2561 
วาระที�  7.   พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกดั                       
              พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขตามคาํสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที� 21/2560 เรื�องการ 
              แกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
 วาระที� 8. เรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี 

 

2.  มมีตกิาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที� 8 มีนาคม 2561  
 

3.  มมีติให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรเพื�อจ่ายปนัผลประจําปี 2560      

เป็นเงนิสด ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกําหนดรายชื�อผู้ถอืหุน้มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 7 

พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลวนัที� 25 พฤษภาคม 2561 ทั �งนี�กําหนดวนัให้สทิธริบัเงินปนัผลดงักล่าว                 

ยงัมคีวามไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

        ทั �งนี� บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด  

 

 

 

 

 



 

4.  มมีตเิสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั �งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จาํนวน 5 ท่าน โดยในที�ประชุมซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดม้มีตเิหน็ชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยใหก้รรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระคอื  

1.  นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ 2.  นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 3.  นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ 
4.  นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ  5.  นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์    เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง 

 
5.  มมีตเิสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการดงันี� 

 
2017 

2018  

(ปีที�เสนอ) 

หน่วย:บาท 

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ค่าตอบแทนประธานเดอืนละ 78,000 78,000 - 

ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000 18,000 - 

เบี�ยประชุมคณะกรรมการ  ต่อท่าน 
-ประธาน (เดอืนละไมเ่กนิ 1 ครั �ง) 
-กรรมการ (เดอืนละไมเ่กนิ 1 ครั �ง) 

 
12,000 
12,000 

 
18,000 

- 

 
6,000 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 
-ประธานตรวจสอบ 

-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน  

 
12,000 

6,000 

 
12,000 

6,000 

- 

เบี�ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน เดอืนละ             -      -
ประธาน 
-กรรมการ 

 
6,000 
6,000 

 
12,000 

- 

 
6,000 

- 
 

6.  มมีตเิสนอใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งนายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญาตเลขที� 4663 หรือนางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา  ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที�  4664 หรือ นายนริศ 
เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5369 จากบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 640,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลดงักล่าว
มคีวามเป็นอสิระและไม่มสีว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั  
 

7.  มมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 28. เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบรษิัท-
มหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขตามคําสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที� 21/2560 เรื�องการ
แกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ เป็นดงันี� 
 

ข้อความเดิม    

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนั
สิ�นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า            
หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดหรอืผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้คน ซึ�งมหีุ ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น            
เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย   
ในกรณีเช่นนี� ใหค้ณะกรรมการนดัเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 
 
 

 

 



 

ข้อความใหม่    

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด         
จะเขา้ชื�อกนัทําหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื�องและ
เหตุผลในการที�ขอใหเ้รยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุม            
ผูถ้อืหุน้ภายในสี�สบิหา้วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผูถ้อืหุน้ทั �งหลายซึ�งเขา้ชื�อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้าวันนับแต่                     
วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี�ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม              
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที�เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นตามวรรคสองครั �งใดจํานวนผูถ้ือหุ้น           
ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครั �งนั �นใหแ้ก่บรษิทั 
 
 

 
 
 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

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


