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ที

039 /2560
วันที 27 เมษายน 2560

เรือง

แจ้งมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ครังที 1/2560

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ครังที1/2560
เมือวันที 27 เมษายน 2560 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 2559 (ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง)
วาระที 2 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สนสุ
ิ ด วันที 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี
ี ง
มติทลงคะแนนเส
ี
ย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง

ี งทีลงคะแนน
จํ านวนเสย
คิดเป็ นร ้อยละ
ี ง)
(1 หุน้ = 1 เสย
296,102,054.00

100.00

-

-

-

-

296,102,054.00

100.00

(จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จํานวน 296,102,054 หุน้ )
วาระที 3. อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเพือจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท หรือคิดเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.09 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิประจําปี 2559 ของบริษทั ทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึงไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเนืองจากนําเงินไปลงทุนใน
บริษัทย่อ ย และบริษัท ฯ จัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุ นสํา รองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกํา ไรสุทธิป ระจําปี 2559 จํา นวน
3,600,000 บาท
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 12 พฤษภาคม 2560 และ
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที 26 พฤษภาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับ
คะแนน ดังนี

มติทลงคะแนนเสี
ี
ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
คิดเป็นร้อยละ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
296,102,054.00
100.00
296,102,054.00

100.00

(จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จํานวน 296,102,054 หุน้ )
วาระที 4 พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
ดังนี
จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ (%)
ร้อยละ (%)
296,762,054.00
100.00
296,762,054.00
100.00
296,762,054.00
-

มติทลงคะแนนเสี
ี
ยง

1.นายปรีชา

อรรถวิภชั น์

กรรมการอิสระ

2.นางสาวจุฑาทิพย์

อรุณานนท์ช ัย

กรรมการอิสระ

3.นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

4.นายธนดล

สุจิภญ
ิ โญ

กรรมการ

5.นายวินย์

ชินธรรมมิตร

กรรมการ

100.00
296,762,054.00
100.00
296,762,054.00
100.00

คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
ร้อยละ (%)
-

-

-

-

-

(ตังแต่วาระ 4. เป็ นต้นไป จํานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จํานวน 600,000 หุน้ รวม 296,762,054 หุน้ )
วาระที 5. อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดังนี
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการต่อท่านครังละ
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ
เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครังละไม่เกิน

78,000
18,000
12,000
12,000
6,000
6,000

บาท
บาท
บาท ( เดือนละไม่เกิน 1 ครัง )
บาท
บาท
บาท

ค่าตอบแทนทีกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสทีจ่ายปลายปี ทังนีให้ขนอยู
ึ ่กบั ผลการดําเนินงานประจําปี และดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการ
-2-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม ดังนี
มติทีลงคะแนนเสียง
เห็น ด้ว ย
ไม่ เห็น ด้ วย
งดออกเสี ย ง
รวมจํา นวนผู้ อ อกเสียง

จํา นวนเสียงทีลงคะแนน
คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ
(1 หุ ้น = 1 เสียง)
296,762,054.00
100.00
296,762,054.00

100.00

วาระที 6. แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึงเป็ นสํานักงานผูส้ อบบัญชีรายเดิม เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจําปี 2560 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 2560 ของบริษทั ฯ จํานวน 630,000 บาท เท่ากับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี
มติทลงคะแนนเสี
ี
ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
คิดเป็ นร้อยละ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
296,762,054.00
100.00
296,762,054.00

100.00

วาระที 7.
ไม่มกี ารพิจารณาเรืองอืนนอกเหนือจากทีกําหนดเป็ นวาระการประชุม
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั
โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064
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