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ที 035 / 2561
วันที 26 เมษายน 2561
เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ครังที 1/2561

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ครังที1/2561
เมือวันที 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ฯ ชัน 3 เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติทประชุ
ี มดังนี
วาระที 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 (ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง)
วาระที 2 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สนสุ
ิ ด วันที 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 3. อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเพือจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท หรือคิดเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.70 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิประจําปี 2560 ของบริษทั ทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในอัตราละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึงไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเนืองจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสําหรับ
โครงการทีดําเนินการอยู่ในปจั จุบนั และโครงการใหม่ทจะเกิ
ี ดขึนในอนาคต บริษัทจึงกันส่วนหนึงของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษีเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี และบริษทั ฯ จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,080,000 บาท
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการรับเงินปนั ผล (Record Date) ในวันที 7 พฤษภาคม 2561 และกําหนด
จ่ายเงินปนั ผลวันที 25 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
ดังนี
มติทลงคะแนนเสี
ี
ยง
ชือ-สกุล

กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

เห็นด้วย
คะแนนเสียง
323,842,560

ร้อยละ
(%)
100

ไม่เห็นด้วย
คะแนน
ร้อยละ
เสียง
(%)
0
0

งดออกเสียง
คะแนน ร้อยละ
เสียง
(%)
0
0

บัตรเสีย
คะแนน ร้อยละ
เสียง
(%)
0

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการบริหาร

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริษทั และ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการบริษทั และ
รักษาการกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริษทั และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

วาระที 5. อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ดังนี

กรรมการ
คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการท่านละ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต่อท่าน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทน
บาท/คน/เดือน

เบียประชุม
บาท/คน/ครัง

78,000
18,000

18,000
12,000

12,000
6,000
X
x

X
X
12,000
6,000

ค่าตอบแทนทีกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสทีจ่ายปลายปี ทังนีให้ขนอยู
ึ ่กบั ผลการดําเนินงานประจําปี และดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม ดังนี
เห็นด้วย
323,842,560
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
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งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 6. แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึงเป็ นสํานักงานผูส้ อบบัญชีรายเดิม เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจําปี 2561 โดยมีรายชือผูส้ อบบัญชีดงั นี
1. นายอําพล
จํานงค์วฒ
ั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4663 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5369
และอนุมตั คิ ่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2561 ของบริษทั ฯ จํานวน 640,000 บาท เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 10,000
บาท เป็ นการปรับเพิมตามปกติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ งด
ี
ออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที 7. อนุ มตั ิแก้ไขข้อบัง คับบริษัทฯ ข้อ 28. เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแก้ไขตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติม
กฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

ไม่มกี ารพิจารณาเรืองอืนนอกเหนือจากทีกําหนดเป็ นวาระการประชุม
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
สํานักเลขานุการบริษทั
โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064
-3-

