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ที� ลข. ���/ ����         
วนัที�  �� เมษายน ���� 

 
เรื�อง  แจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ���� ครั �งที� 1/256� 
 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ")  ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี ���� ครั �งที��/���� 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2562 เวลา ��:�� น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ ชั �น � เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และขอแจง้มตทิี�ประชุมดงันี� 
  

วาระที� 1   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี ����  
 

วาระที�  �   อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปีสิ�นสุด วนัที� �� ธนัวาคม ���� ซึ�งผ่านการ

พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว  
 
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี� 

           

วาระที�  �  อนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อจ่ายเงินปนัผลและสํารองตามกฎหมาย  จ่ายเงินปนัผลประจําปี 2561 

ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั �งสิ�น 45,999,262 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผล  ซึ�งบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปนัผล  ครั �งแรกเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแล้ว  
ตามที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 10/2561 เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561 ไดม้มีตจิ่ายปนัผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้
ละ 0.06 บาท จาํนวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,631 บาท เมื�อวนัที� 23 พฤศจกิายน 2561 ดงันั �นส่วนที�เหลอืจะจ่ายเงนิปนัผล
ครั �งที�สองในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงนิ 22,999,631 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม  ปจัจุบนับรษิัทฯ ได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนขั �นตํ�าที�กฎหมายกาํหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน) 

 
 ทั �งนี�การจ่ายปนัผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลตามรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้    

ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัพุธที� 20 มนีาคม 2562  (จะขึ�นเครื�องหมาย XD หรอืวนัที�ไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล   

ในวนัองัคารที� 19 มนีาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปนัผลวนัศุกร์ที� 24 พฤษภาคม 2562 

  
โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี� 

เหน็ดว้ย             325,561,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 
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เพิ�มข ึ�น

ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง

ประธาน 78,000.00     18,000.00            80,000.00      18,000.00             2,000.00      

กรรมการ 18,000.00     12,000.00            20,000.00      12,000.00             2,000.00      

ประธาน 12,000.00     ไม่มี 12,000.00      ไม่มี -              

กรรมการ 6,000.00      ไม่มี 6,000.00        ไม่มี -              

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการท ี�ไม่เป็นผู้บรหิาร) ประธาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 12,000.00             12,000.00    

  และไม่มตํีาแหน่งอื�นใดในการบรหิาร) กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6,000.00               6,000.00      

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ปี2562 (ปีท ี�เสนอ)ปี2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

 
    

วาระที� 4    พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน � ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
 
โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติเลอืกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที�มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี� 

      
วาระที� �   อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� ดงันี� 

ทั �งนี�ค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2562 ไม่เกนิ 9,444,000 บาท  
 

  สทิธปิระโยชน์อื�นๆ  ไม่ม ี

 

เหน็ดว้ย             325,561,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 

 มตทิี�ลงคะแนนเสยีง 

ชื�อ-สกุล 
กลบัเขา้ดาํรง

ตําแหน่ง 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

คะแนน 
เสยีง 

รอ้ยละ
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 325,561,307 ���.�� - - - - - - 

นายพงศ ์ชนิธรรมมติร กรรมการ 325,561,307 100.00 - - - - - - 

นายจเดจ็ อนิสว่าง กรรมการอสิระ ��5,561,017 100.00 - - 290 - - - 

นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ 325,561,307 ���.�� - - - - - - 

นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์ กรรมการอสิระ 325,561,307 ���.�� - - - - - - 
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         โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี� 
 
 

            

 

 

 วาระที� �  อนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัช ีและกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2562  แต่งตั �งผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน 

เอ เอม็ ซ ีจํากดั ซึ�งเป็นสาํนกังานผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจําปี 2562 โดยมรีายชื�อ
ผูส้อบบญัชดีงันี� 

1) นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที� 4663  หรอื  
(ยงัไมเ่คยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 

2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม 2 ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-��59 รวม 2 ปี)  

 

 บรษิทัสาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัตามรายชื�อที�เสนอขา้งต้น  
ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
 

และอนุมตัคิ่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจาํปี ���� ของบรษิทัฯ จาํนวน ���,000 บาท (ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 10,000 

บาท)  โดยมรีายละเอยีดงันี� 

 
 โดยที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี� 
       
 

   

 

 

 

      
 

เหน็ดว้ย             325,561,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี ����  

(ปีที�เสนอ) 
ปี ���� 

 

เปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจาํปี   
  ค่าสอบทานงบการเงนิ (�ไตรมาส)  
  (รวมแปลงบภาษาองัฤกษ) 

     ���,000 720,000 (10,000) (�.��) 

  ค่าบรกิารอื�น ( Non Audit Fee) ไม่ม ี

- ค่าใชจ้่ายอื�น เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์คา่เดนิทาง ค่าที�พกัฯลฯ 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

เหน็ดว้ย             325,561,307 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 
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          วาระที� �     เรื�องอื�นๆ 

             -ไม่ม-ี 

 
          จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 
 

สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.��-������� #4012,4014 


