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ที ่ลข. 031/ 2564         

วนัที ่ 29 เมษายน 2564 
 

เรื่อง  แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่1/2564 
 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ")  ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่1/2564 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ ชัน้ 3 เลขที ่90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย 
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และขอแจง้มตทิีป่ระชุมดงันี้ 
  

วาระท่ี 1   รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563  
 

วาระท่ี 2   อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุด  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว  

 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

           

วาระท่ี 3  อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย   จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท จ านวน 383,327,181 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 67,082,256.68 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 50.55 ของงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล  ซึ่งบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผล  ครัง้แรกเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว  
ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่09/2563 เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2563 ไดม้มีตจิ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้
ละ 0.06 บาท จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บาท เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2563 ดงันัน้สว่นทีเ่หลอืจะจ่ายเงนิปัน
ผลครัง้ทีส่องในอตัราหุน้ละ 0.115 บาท จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 44,082,625.82 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธ ิ ปัจจุบนับรษิทัฯ 
ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน) 

 
 ทัง้นี้การจ่ายปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้    
ที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัพุธที่ 24 มนีาคม 2564  (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรอืวนัที่ไม่มีสทิธริบัเงนิปันผล   
ในวนัองัคารที ่23 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  
โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย               305,061,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 
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วาระท่ี 4    พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 
โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติเลอืกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

      
วาระท่ี 5   อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงันี้ 

เพิม่ขึน้

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้ ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครัง้

ประธาน 80,000.00      18,000.00              80,000.00        18,000.00              -              

กรรมการ 20,000.00      12,000.00              20,000.00        12,000.00              -              

ประธาน 12,000.00      ไม่มี 12,000.00        ไม่มี -              

กรรมการ 6,000.00       ไม่มี 6,000.00         ไม่มี -              

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) ประธาน ไม่มี 12,000.00              ไม่มี 12,000.00              -              

  และไม่มตี าแหน่งอืน่ใดในการบรหิาร) 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                -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00              ไม่มี 12,000.00              -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00               ไม่มี 6,000.00                -              

คณะกรรมการตรวจสอบ

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมกรรมการ

ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ)

คณะกรรมการบริษัท

 
ทัง้นี้ค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2564 ไม่เกนิ 9,444,000 บาท  

 

  สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  ไม่ม ี

เหน็ดว้ย               305,061,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 

 

ชื่อ-สกุล 
กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่ง 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
คะแนน 
เสยีง 

รอ้ยละ
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ ์ ประธาน
กรรมการบรหิาร 

305,061,725 100.00 
- - - - - - 

นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 305,061,725 100.00 - - - - - - 
นางเยาวนุช เดชวทิกัษ ์ กรรมการ 305,061,725 100.00 - - - - - - 
นายพลัลภ เหมะทกัษณิ กรรมการบรหิาร 305,061,725 100.00 - - - - - - 
นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวฒันกุล กรรมการอสิระ 305,061,725 100.00 - - - - - - 
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         โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

            
 
 
 วาระท่ี 6  อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน 
เอ เอม็ ซ ีจ ากดั ซึง่เป็นส านกังานผูส้อบบญัชีรายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2564 โดยมรีายชื่อ
ผูส้อบบญัชดีงันี้ 

1) นายอ าพล จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่4663  หรอื  
(ยงัไมเ่คยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 

2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2560-2563 รวม 4 ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2558-2559 รวม 2 ปี)  

 

 บรษิทัส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัตามรายชื่อทีเ่สนอขา้งต้น  
ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
 

และอนุมตัคิ่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ จ านวน 645,000 บาท (เท่ากบัปี 2563)  โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
 

เปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจ าปี   
  ค่าสอบทานงบการเงนิ (3ไตรมาส)  
  (รวมแปลงบภาษาองัฤกษ) 

     645,000 645,000 - - 

  ค่าบรกิารอื่น ( Non Audit Fee) ไม่ม ี
- ค่าใชจ้่ายอื่น เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์คา่เดนิทาง ค่าทีพ่กัฯลฯ 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

 
 โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
       
 

   
 
 
 
      
 

เหน็ดว้ย               305,061,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 

 

เหน็ดว้ย               305,061,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง - เสยีง                        - 
บตัรเสยี - เสยีง                        - 
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          วาระท่ี 7     เรื่องอื่นๆ 
             -ไม่ม-ี 
 
 
          จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02-1834567 #4012,4014 


