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ที�     039 /2560          
 

วนัที�  27  เมษายน 2560 
 

เรื�อง  แจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ครั �งที� 1/2560 
 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ")  ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ครั �งที�1/2560 
เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และขอแจง้มตทิี�ประชุมดงันี� 
  

วาระที� 1   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 (ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง) 

วาระที� 2   อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  ดงันี� 

                                  

จํานวนเสยีงที�ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสยีง)

เหน็ดว้ย 296,102,054.00        100.00       

ไมเ่หน็ดว้ย -                          -            

งดออกเสียง -                              -              

รวมจาํนวนผูอ้อกเสยีง 296,102,054.00        100.00       

มตทิี�ลงคะแนนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ

 

 (จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�มาดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ จาํนวน 296,102,054 หุน้) 
      

วาระที� 3.   อนุมตักิารจดัสรรกําไรเพื�อจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559  เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท หรอืคดิเป็น
จาํนวนเงนิไม่เกนิ 22,999,631 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.09 ของกาํไรสทุธ ิ  ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.14 
ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธปิระจาํปี 2559 ของบรษิทัที�เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ในอตัรารอ้ยละ 0 และอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธ ิ ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเนื�องจากนําเงนิไปลงทุนใน
บริษัทย่อย  และบริษัทฯ จัดสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 
3,600,000 บาท  

 
 โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมุดทะเบยีนในวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 และ            
กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560  

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนับ
คะแนน  ดงันี� 
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จํานวนเสยีงที�ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสยีง)

เหน็ดว้ย 296,102,054.00              100.00          

ไม่เหน็ด้วย -                              -              

งดออกเสียง -                              -              

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง 296,102,054.00              100.00          

มตทิี�ลงคะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ

 

              (จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�มาดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ จาํนวน 296,102,054 หุน้) 
 
  วาระที� 4   พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 
ดงันี� 

     

จํานวนเสยีงที�ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสยีง)

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง

ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) รอ้ยละ (%)

1.นายปรีชา                อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ 296,762,054.00       -                          -                

100.00                   

2.นางสาวจฑุาทพิย ์     อรุณานนทช์ัย กรรมการอิสระ 296,762,054.00       -                          -                

100.00                   

3.นายสมชาย             ชนิธรรมมิตร์ กรรมการ 296,762,054.00       -                          -                

100.00                   

4.นายธนดล               สุจิภญิโญ กรรมการ 296,762,054.00       -                          -                

100.00                   

5.นายวนิย ์                ชนิธรรมมิตร กรรมการ 296,762,054.00       -                          -                

100.00                   

มติที�ลงคะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ

 
 
        (ตั �งแต่วาระ 4. เป็นตน้ไป จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมมาดว้ยตนเอง จาํนวน 600,000 หุน้ รวม 296,762,054 หุน้) 
 

 

วาระที� 5.   อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 ดงันี� 
               ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ                         78,000  บาท 
               ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ                          18,000  บาท 
               ค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการต่อท่านครั �งละ                     12,000  บาท ( เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง ) 
               ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ               12,000  บาท 
               ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดอืนละ                  6,000  บาท 
               เบี�ยประชมุคณะกรรมการชุดย่อยครั �งละไม่เกนิ               6,000  บาท 
 

   ค่าตอบแทนที�กล่าวขา้งตน้ไมร่วมเงนิโบนสัที�จ่ายปลายปี ทั �งนี�ใหข้ึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงานประจาํปีและดุลยพนิจิ
ของคณะกรรมการ  
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 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม ดงันี� 
 

                 

จํานวนเสียงที�ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย 296,762,054.00              100.00          

ไม่เห็นด้วย -                              -              

งดออกเสียง -                              -              

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 296,762,054.00              100.00          

มติที�ลงคะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ

 
 

           วาระที� 6.  แต่งตั �งผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ซึ�งเป็นสาํนกังานผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจาํปี 2560 โดยมรีายชื�อผูส้อบบญัชดีงันี� 
                    1.  นายอาํพล     จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4663   หรอื 
       2. นางสาวประภาศร ี  ลลีาสภุา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4664   หรอื 
                     3. นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5369 
 

และอนุมตัคิ่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจาํปี 2560 ของบรษิทัฯ จาํนวน 630,000 บาท เท่ากบัปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  ดงันี� 
 

         

จํานวนเสยีงที�ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสยีง)

เหน็ดว้ย 296,762,054.00              100.00          

ไม่เหน็ด้วย -                              -              

งดออกเสียง -                              -              

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง 296,762,054.00              100.00          

มตทิ ี�ลงคะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ

 
 
      วาระที� 7.  
      ไมม่กีารพจิารณาเรื�องอื�นนอกเหนือจากที�กาํหนดเป็นวาระการประชุม 
    

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

( นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ ์) 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064 


