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ที�   035 / 2561         
วนัที�  26  เมษายน 2561 

 
เรื�อง  แจง้มตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 
 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ")  ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ครั �งที�1/2561 
เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และขอแจง้มตทิี�ประชุมดงันี� 
  

วาระที� 1   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 (ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง) 

วาระที� 2   อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  ดงันี� 

             

 

 

     

วาระที� 3.   อนุมตักิารจดัสรรกําไรเพื�อจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2560 เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท หรอืคดิเป็น

จํานวนเงนิไม่เกนิ 26,832,903 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.70 ของกําไรสุทธ ิ ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.01 
ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธปิระจําปี 2560 ของบรษิทัที�เสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ในอตัราละ 20 ของกําไรสุทธ ิ ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเนื�องจากบรษิัทฯ มแีผนการใช้เงนิลงทุนสําหรบั
โครงการที�ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนัและโครงการใหม่ที�จะเกดิขึ�นในอนาคต  บรษิัทจงึกนัส่วนหนึ�งของกําไรสุทธ ิหลงัจากหกั
ภาษเีพื�อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการเหล่านี�  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,080,000 บาท  
  
 โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นมีสทิธิในการรบัเงินปนัผล (Record Date) ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2561 และกําหนด            
จ่ายเงินปนัผลวนัที� 25 พฤษภาคม 2561 
 
  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  ดงันี� 
  

เหน็ดว้ย             323,842,560  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสยี 0 เสยีง 

          

เหน็ดว้ย             323,842,560  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสยี 0 เสยีง 
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               วาระที� 4   พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 5 ท่าน 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผูง้ดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 
ดงันี� 
      

 มตทิี�ลงคะแนนเสยีง 

ชื�อ-สกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

คะแนนเสยีง 
รอ้ยละ
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ ์
   กรรมการบรษิทัและ
ประธานกรรมการบรหิาร 

 323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล 
 กรรมการบรษิทั และ

กรรมการบรหิาร 
  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายชนะชยั  ชตุมิาวรพนัธ ์
 กรรมการบรษิทั และ

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ 

 กรรมการบรษิทัและ

รกัษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์   กรรมการบรษิทัและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

  
 

 

วาระที� 5.   อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ดงันี� 
                
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าตอบแทนที�กล่าวขา้งตน้ไม่รวมเงนิโบนสัที�จ่ายปลายปี ทั �งนี�ใหข้ึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงานประจาํปีและดุลยพนิจิของ
คณะกรรมการ  
 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม ดงันี� 

เหน็ดว้ย             323,842,560  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
บาท/คน/เดอืน 

เบี�ยประชุม 
บาท/คน/ครั �ง 

คณะกรรมการ 
ประธาน 

 
78,000 

 
18,000 

กรรมการท่านละ 18,000 12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานตรวจสอบ 

 
12,000 

         
           X 

กรรมการตรวจสอบต่อท่าน  6,000            X 

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  
ประธาน 
กรรมการ 

 
                 X 
                 x 

        
        12,000 
          6,000 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสยี 0 เสยีง 

  
           วาระที� 6.  แต่งตั �งผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ซึ�งเป็นสาํนกังานผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบ 
บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจาํปี 2561 โดยมรีายชื�อผูส้อบบญัชดีงันี� 
                    1.  นายอาํพล     จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4663   หรอื 
       2. นางสาวประภาศร ี  ลลีาสภุา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4664   หรอื 
                     3. นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5369 
 

และอนุมตัคิ่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจาํปี 2561 ของบรษิทัฯ จาํนวน 640,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 จาํนวน 10,000 
บาท เป็นการปรบัเพิ�มตามปกต ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งด
ออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน  ดงันี� 
 

เหน็ดว้ย             323,842,560  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสยี 0 เสยีง 

        

 วาระที� 7.    อนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ขอ้ 28. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขตามคาํสั �งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที� 21/2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเตมิ
กฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 
 
 โดยที�ประชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�ง
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

เหน็ดว้ย             323,842,560  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสยี 0 เสยีง 

  
       ไมม่กีารพจิารณาเรื�องอื�นนอกเหนือจากที�กาํหนดเป็นวาระการประชุม 
    

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

( นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์) 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 
สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064 


