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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)   

ครัง้ท่ี 1/2563 
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชมุบริษทั ชัน้ 3 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 

เริม่ประชุมเวลา 13:30 น.  
นายปรชีา อรรถวภิชัน์    ประธานกรรมการบรษิทั  ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม  
นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล   เลขานุการบรษิทั   ท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชุม 
 
 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “TSTE”) โดย นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล เลขานุการ
บรษิทั (“ผูด้ าเนินการประชุม”) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทุนจดทะเบยีน และหุน้ของบรษิทัในเบือ้งตน้ ดงันี้ 
 

• ทุนจดทะเบยีน     191,663,805.00  บาท  
• ทุนช าระแลว้        191,663,590.50  บาท  
• ประกอบดว้ยหุน้สามญั  383,327,181  หุน้  
• มลูค่าตราไวหุ้น้ละ        0.50  บาท  
 

  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัศุกรท์ี ่
27 มนีาคม 2563 (Record Date) 

 ในการประชมุครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี้ 
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มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 
322,575,082 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 84.15 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั เป็นอนัครบองคป์ระชุม 

โดยขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 30 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ผู้ด าเนินรายการ เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิัทได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยงัท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทัง้ได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2563 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวป็ไซตข์อง
บรษิทั เพื่อเปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนน เสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหน้ับหนึ่ง
หุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามแบบ ทีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบิตักิารลงคะแนนเสยีง
ดงัต่อไปนี้ 

ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนเสยีง ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความ
โปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที ่4. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  ซึง่จะไดเ้รยีนชีแ้จงการลงคะแนนเสยีงในล าดบัต่อไป ทัง้นี้ หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใด ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ย  ตามจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้     

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้และยกมอืให้
เจา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสยีงรวมและถอืเป็นมตขิองแต่ละวาระการประชุม   

สว่นผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีง เหน็ดว้ย ขอใหท้่านเกบ็บตัรลงคะแนนนัน้ไว ้และสง่มอบใหเ้จา้หน้าทีเ่มื่อจบการประชุม 
ทัง้นี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บรษิัทจะน าคะแนนเสยีงที่ ไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง หกัออกจาก

คะแนนเสยีงทัง้หมด เพื่อค านวณเป็นคะแนนเสยีงที ่เหน็ดว้ย 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 
2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัทุกครัง้ 
3. กรณีผู้ถอืหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรอื มอบฉันทะใหก้รรมการ

หรอื กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บั
มอบฉันทะนัน้ บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเหน็ด้วยไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ือหุ้นในระบบ
คอมพวิเตอรไ์วล่้วงหน้าแลว้    

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิัทจะ
เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชญิ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรอื 
งดออกเสยีง  

ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ส าหรบัการพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแต่ละท่านก่อน  และจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย  ภายหลงั 
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5. ในการพจิารณาวาระที ่2, 3, 4, 6 ซึง่ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนว่า
เหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ หรอืไม่ บรษิทัจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” เท่านัน้    

สว่นทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย”  จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตัใินวาระนัน้ๆ  และหากการออกเสยีงลงคะแนนของ
ผูถ้อืหุน้เขา้ข่ายเป็นบตัรเสยี ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก าหนด การลงคะแนนดงักล่าวจะเป็นโมฆะ บตัรเสยีดงักล่าวจะน ามา
ค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย สว่นผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 
      ส าหรบัการพจิารณาวาระที ่5 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และวาระที ่7 ซึง่ต้องถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้
ออกเสยีง “ไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสยีง” จะถือว่าผูถ้ือหุ้นไม่อนุมตัิในวาระนัน้ และบรษิัทจะน าบตัรลงคะแนนที่ “งดออก
เสยีง มารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 อย่างไรกต็าม หากออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น บตัรเสยี ตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทก าหนด การ
ลงคะแนนดงักล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถอืเป็นกรณีลงคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ/หรอื “งดออกเสยีง” แต่บตัรเสยี
ดงักล่าวจะน ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธขิองท่านได้โดยส่งบตัร
ลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

7. กรณีมกีารทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลง และอาจไม่เท่ากนั 
     8. ในการนับคะแนนเสยีงครัง้นี้ บรษิัทขออาสาสมคัรผู้ถอืหุ้นหรอืผู้แทนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน ซึ่งมอีาสาสมคัรผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คอื นายวริะชยั ปาโท เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และ นางสาว     
กรวภิา ศรสีวสัดิ ์และนางสาวสณิุศา โสภาอุทก ผูต้รวจสอบบญัชจีาก บรษิทัส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั ร่วมเป็นสกัขพียาน
ในการนบัคะแนน 
 9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อ และนามสกุลให้ทีป่ระชุม
ทราบก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมคี าถามหรอืความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุ้นใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเด็นทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอ
ความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยด ีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

10. ส าหรบัการพจิารณาบรรจุเรื่องเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วน
ร่วมในการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นระเบยีบวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า และเสนอ
บุคคลเขา้คดัเลอืกแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 
2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดอืน ซึง่เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวปรากฎว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ
เพิม่เตมิเขา้มายงับรษิทัแต่อย่างใด 

กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี 
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม    ดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. 
 2. 
 3. 

นายปรชีา                                      
นายประภาส 
นายชนะชยั 

อรรถวภิชัน์ 
ชุตมิาวรพนัธ ์  
ชุตมิาวรพนัธ ์

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
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4. 
 
 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 

 
11. 
12. 
13. 
14. 
15.     

นายสวุฒัน์ 
 
 
นายพงศ ์
นายณรงค ์
นางพวงทพิย ์
 
นางกรศริ ิ
 
นายชลชั 
นางสาวจฑุาทพิย ์
 
นายสมชาย                    
นางเยาวนุช 
นายธนดล                     
นายวนิย ์    
นายพลัลภ 
 

สมัมาชพีวศิวกุล                             
   
 
ชนิธรรมมติร 
เจนลาภวฒันกุล 
ศลิปศาสตร ์
 
พณิรตัน์ 
 
ชนิธรรมมติร ์
อรุณานนทช์ยั 
 
ชนิธรรมมติร ์
เดชวทิกัษ ์
สจุภิญิโญ    
ชนิธรรมมติร 
เหมะทกัษณิ 
 

กรรมการอสริะ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / และประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั / รองประธานบรหิาร 
กรรมการบรษิทั  
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง / และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง  
กรรมการบรษิทั 
กรรมการอสิระ/  และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

            ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมการประชุม 
1. นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายธนากร  เจรญิวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
5. นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล เลขานุการบรษิทั 

 

ตวัแทนจากบรษิทัผูส้อบบญัช ี
1. นางสาวกรวภิา  ศรสีวสัดิ ์ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
2. นางสาวสณิุศา  โสภาอุทก ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 

 
 

จากนัน้ นายปรชีา อรรถวภิชัน์ (ประธานกรรมการบรษิทั) กล่าวสวสัดแีละขอบคุณคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสยีสละเวลา  มาเข้าร่วมการประชุมในวนันี้ ฝ่ายจัดการได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหาร               
ทีม่าประชุมในวนันี้ ขอแจง้เพิม่เติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจง้สรุปผลการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้  
กรณีทีส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงไดเ้สรจ็สิน้ในวาระนัน้ เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้
ทนัท ี แต่หากการรวบรวมคะแนนเสยีงตอ้งใชเ้วลา จะขอใหพ้จิารณาวาระถดัไป โดยเลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลของมติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระถดัไป  

 

บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  ด าเนินการเผยแพร่เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2562 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั โดยบนัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และแจง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้   ในการประชุมครัง้นี้จงึไม่มวีาระรบัรองรายงานการประชุม          
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วาระท่ี  1   -   รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์(ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) ผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบ

ปี 2562 ดงัน้ี 
 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  แจ้งว่า  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากดั (TSTE) 
แบ่งเป็น 4 สายธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้, ธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร,์ ธุรกจิอาหาร และธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละ
อื่นๆ ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทัย่อย 5 บรษิทั 

1. บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (TSW) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 64.13% 
2. บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) (TMILL) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 68.86% 
3. บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 97.48% 
4. บรษิทั ท ีเอส ขนสง่ และโสจสิตกิส ์จ ากดั (TSTL) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 85.90% 
5. บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั (TSG) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 79.78% 

และบรษิทัร่วม 1 บรษิทั 
1. บรษิทั ปู่ เจา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั TSTL ถอืหุน้ 20.00 

โดยธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้ มปีรมิาณน ้าตาลเขา้สะสม เทยีบกบัปีทีผ่่านมา เป็นดงันี้ 

 
และในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารพฒันาในสว่นของธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ดงันี้ 

1. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการท่าเรอื และคลงัสนิคา้ ผ่านระบบ IT 
2. ระบบงาน Quality Assurance 
3. การลงทุนปรบัปรุงเครื่องจกัร อุปกรณ์ 
4. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
5. การพฒันาระบบความปลอดภยั (3S : Safety)  

 
ธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร ์ปัจจบุนัมตีูค้อนเทนเนอรผ์่านท่าเรอืเป็นอนัดบั 3 ของท่าแม่น ้า ม ีCapacity เป็นดงันี้ 
Land 17,000 SQM 
Cap 1,090 TEUS 
CFS 1,100 SQM 
2 MFB 
6 RSD 
 
ธุรกจิอาหาร ประกอบดว้ย บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) (TMILL) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
MAI และบรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัพชื ในปี 2562 มปีรมิาณ
การผลติน ้ามนัพชื ประมาณ 49,744 ตนั  (49.74% ของ Capacity100,000 tons ต่อปี) โดย TSO ตัง้เป้าหมายปี 2563 
จะมปีรมิาณการผลติน ้ามนัพชื 81,000 ตนั 81% ของ Capacity ซึง่ปัจจุบนัมสีญัญารบัจา้งกลัน่แลว้ประมาณ 30,000 ตนั  
 
ส่วนธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอื่นๆ เราจะมกีารเริม่ธุรกจิใหม่ในส่วนของ Packing และ Repacking เช่น การรบับรรจุน ้าตาล
ทรายใสถุ่ง 1 กโิลกรมั หรอืการรบัจา้งลกูคา้ทัว่ไปในการบรรจุใสบ่รรจุภฑัณ์ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ เราไดด้ าเนินการตาม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ Core Value ภายใตก้ารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกั
ธรรมาภบิาล เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
   

กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทให้ความร่วมมอืและสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ติดกบับรเิวณหรอืบรเิวณที่ห่างออกไปเป็นประจ า

ต่อเนื่องโดยในปี 2562 มกีจิกรรมทีบ่รษิทั ใหก้ารสนบัสนุนต่อเนื่องจากทีผ่่านมาอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ 
-  กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุร ี
-  กจิกรรมงานทิ้งกระจาด “งานเทกระจาด” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กบัชุมชนที่อยู่ในบรเิวณใกล้เคียง

โรงงาน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จ านวน 600 ชุด เป็นประจ าทุกปีเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัชาวบา้น 
-  ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิสามคัค ีวดัส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
-  กจิกรรมบรษิทัรบับรจิาคปฏทินิตัง้โต๊ะ ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ เพื่อน าไปท าสือ่การสอนอกัษรเบรลล์  
-  กจิกรรมมวลชนสมัพนัธก์บัชุมชนรอบโรงงาน 
-  กจิกรรม Big Cleaning Day   
-  กจิกรรมกฬีาสแีละเลีย้งปีใหมป่ระจ าปี 

 

ความคบืหน้าการด าเนินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
 บรษิทัฯ มอีุดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถอืหุ้น คู่คา้ สงัคมและสิง่แวดล้อม) ตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบรษิัทฯ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีกุล่มต่างๆ ของบรษิทัฯ บรษิทัมนีโยบายก าหนดความรบัผดิชอบแนวปฏบิตัแิละ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัคอรร์ปัชัน่กบัทุกกิจกรรมของบรษิัทฯ เพื่อให้การตัดสนิใจและการ
ด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตั ิอย่างรอบคอบ  
 บรษิัทฯ จงึได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่  และจะปฏบิตัิเพื่อให้ได้ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะ
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565 
 

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบในวาระนี้ 

 

 มติท่ีประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้ 
  

 วาระท่ี  2  -  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562   
      ประธานฯ ไดม้อบใหฝ่้ายจดัการรายงานงบการเงนิของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบ 
  นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ)  ได้รายงานของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 
2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินของบรษิทัฯ ในปี 2562 ซึง่ผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 ดงันี้ 
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 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งหรอืไม่  
มีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 
 คุณเมธี อนัอดิเรกกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีเราขาดทุน 70 กวา่ลา้น
เม่ือปี 2561 แต่ปี 2562 เราไม่มีนั้น บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั (TSO) ตดัขาดทุนสะสมหมดหรือยงั และเน่ืองจากเรา
เร่ิมด าเนินการผลิตแลว้ จะไม่เกิดอีกแลว้ใช่ไหมครับ  
 นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ) ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตดัขาดทุนสะสม
หมดแลว้ 
 นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์(ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)  ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ขาดทุนสะสมส่วนน้ีเกิดข้ึนประมาณ 5 ปีท่ีแลว้ 
ตอน TSO เร่ิมเปิดกิจการ ตอนนั้นราคาน ้ ามนัปาลม์ผนัผวนมาก ท าให ้TSO ขาดทุนจากการ Realized Gain/loss (Mark to Market) 
ปัจจุบนั ผลการด าเนินการดีข้ึน จึงตดัสินใจตดัขาดทุนสะสมในส่วนน้ี 
 คุณเมธี อนัอดิเรกกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ น ้ ามนัปาลม์ เรามี 
Brand ของเราเองหรือไม่ 
 นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ) ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เราม ีBrand ของ
เราเอง ชื่อ ราชา  
 
 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 

  
 
 
 
 

วาระท่ี 3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย 
นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ) รายงานต่อทีป่ระชุมว่า  ต า ม ที่

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัหลงัหกัภาษี
เงนิได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อย ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการ

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

  สนิทรพัยร์วม 5,108,683,877 5,460,225,523 3,255,443,466 3,230,990,705 
หนี้สนิรวม 1,418,088,244 1,878,447,703 999,523,399 1,061,362,946 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 2,591,158,469 2,021,746,277 317,247,894 301,301,300 
ก าไรสุทธ ิ 165,425,980 164,643,496 148,400,306 47,527,197 
ก าไรต่อหุน้  0.43 0.43 0.39 0.12 

เหน็ด้วย              322,575,082   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
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ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ จ านวน 148,400,306 บาท 

 
สรุปรายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ถงึ ปี 2562 

                                                                                                                                  หน่วย : บาท 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 165,425,980 164,643,496 116,611,736 
2. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 148,400,306 47,527,197 96,855,259 

3. เงินปันผลประจ าปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น) 
   3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) 
   3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น) 

0.20 
0.10 
0.10 

0.12 
0.06 
0.06 

0.07 
- 
- 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน  76,665,436.20 45,999,262 26,832,903 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ร้อยละ 46.34 ร้อยละ 27.94 ร้อยละ 23.01 

6. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ร้อยละ 51.66 ร้อยละ 96.79 ร้อยละ 27.71 

 
 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากดั (มหาชน) มกี าไรสุทธ ิ(งบเฉพาะ

กิจการ) ประจ าปี 2562 จ านวน 148,400,306 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด                           

ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 ให้กบัผู้ถือหุ ้นในอตัราหุ ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 76,665,436.20 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.66 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 46.34 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม)                     

โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสะสม ของบรษิัททีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิ ซึง่เป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล และปัจจุบนับรษิัทฯ ได้จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขัน้ต ่าที่กฎหมาย

ก าหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน)  

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 ในอตัรา
หุน้ละ  0.20 บาท จ านวน 383,327,181 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 76,665,436.20 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 51.66 ของงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล   

 ซึ่งบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผล  ครัง้แรกเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว  ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2562 ไดม้มีตจิ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 38,332,718.10 บาท เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 ดงันัน้สว่นทีเ่หลอืจะจ่ายเงนิปันผล
ครัง้ทีส่องในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จ านวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม 

โดยก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล ในวนัพุธที ่27 มนีาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่
28 พฤษภาคม 2563 

 
 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 
 มติท่ีประชุม :  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
  



 

 - 9 - 

 

 
 
 
 
 

วาระท่ี 4.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งต าแหน่งตามวาระ 
  ผู้ด าเนินรายการ แจ้งว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 14 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้                 
ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”    
ในปี 2563 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1.  นายปรชีา  อรรถวภิชัน์  ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3.  นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทั 
4.  นายธนดล สจุภิญิโญ  ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทั  
5.  นายวนิย ์ชนิธรรมมติร    ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทั 

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website     
ของตลาดหลกัทรพัย์ และ website ของบรษิัทระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ปรากกฎว่าไม่ม ี             
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
        

 คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดห้ารอืกนัมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา-
ค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อรายละเอยีดปรากฎในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หน้า 9-18 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2563 
ได้พิจารณากรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มปีระสบการณ์ มคีุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ  และเพื่อประโยชน์    
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ ทัง้ 5 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
  

ประธานฯ  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากประธานฯ เป็นกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้จงึขอใหคุ้ณประภาส ชุตมิาวร
พนัธ ์เป็นประธานในวาระน้ีแทน 

 
ประธานในทีป่ระชุม สอบถามว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใด จะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัวาระการประชุมนี้หรอืไม่ หากไม่มผีูถ้อื

หุน้ท่านใดจะซกัถามหรอืทกัทว้งประการใด จะขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหส้่ง
บตัรลงคะแนนทัง้ที ่ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิัทรวบรวมไวเ้พื่อนับจ านวนและแจง้มตใิห้   
ทีป่ระชุม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ด้วย             322,575,082   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
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วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

      ประธานฯ ไดม้อบใหคุ้ณสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จง
รายละเอยีดของวาระนี ้
  นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวิศวกุล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ กบัขอ้มูลผลตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน ที่สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) ไดส้ ารวจขอ้มูลในปี 2561 ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนออตัราผลตอบแทน
กรรมการของบรษิทัฯ ในปี 2563 ดงันี้ 

เพิม่ขึ้น

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไมเ่กนิ 1 ครัง้ ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไมเ่กนิ 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     ไมม่ี 12,000.00      ไมม่ี -              

กรรมการ 6,000.00      ไมม่ี 6,000.00        ไมม่ี -              

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) ประธาน ไมม่ี 12,000.00            ไมม่ี 12,000.00             -              

  และไมม่ตี าแหน่งอื่นใดในการบรหิาร) กรรมการ ไมม่ี 6,000.00              ไมม่ี 6,000.00               -              

ประธาน ไมม่ี 12,000.00            ไมม่ี 12,000.00             -              

กรรมการ ไมม่ี 6,000.00              ไมม่ี 6,000.00               -              

ประธาน ไมม่ี 12,000.00            ไมม่ี 12,000.00             -              

กรรมการ ไมม่ี 6,000.00              ไมม่ี 6,000.00               -              

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

ปี2563 (ปีที่เสนอ)ปี2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าควรก าหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกนิ 9 ,444,000 
บาท และไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นๆ  
 

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 
           มติท่ีประชุม   ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ตามเสนอดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี้ 

ชื่อ-สกุล 
กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่ง 

มตทิีล่งคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
คะแนน 
เสยีง 

รอ้ยละ
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

คะแนน
เสยีง 

รอ้ยละ 
(%) 

นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ กรรมการอสิระ 322,574,792 100.00 290 - - - - - 
นางสาวจฑุาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ 322,574,792 100.00 290 - - - - - 
นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 322,575,082 100.00 - - - - - - 
นายธนดล สจุภิญิโญ กรรมการ 322,575,082 100.00 - - - - - - 
นายวนิย ์ชนิธรรมมติร กรรมการ 322,575,082 100.00 - - - - - - 
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วาระท่ี 6. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
          
 ประธานฯ ไดม้อบใหคุ้ณสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ 

 นายสุวัฒน์ สมัมาชีพวิศวกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
จ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้
  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอผู้สอบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทฯ โดยพจิารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒ ิคุณภาพของผู้สอบบญัชปีระสทิธภิาพในการ
ท างานไดป้ฏบิตัิงานอย่างเตม็ทีซ่ึง่เป็นไปตามก าหนดเวลา และใหข้อ้เสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการ
เงนิของบรษิทัเป็นอย่างดโีดยเปรยีบเทยีบ ขอบเขตการใหบ้รกิาร เสนอแต่งตัง้ 

1) นายอ าพล จ านงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่4663  หรอื  
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 
2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2560-2562 รวม 3 ปี) 
3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่ 5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2558-2559 รวม 2 ปี)  
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและเสนอค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ของบรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล 

จ ากัด (มหาชน)  เป็นเงิน 645 ,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความ
เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัชตีามเสนอ   

 

 
 
ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติในวาระนี้ 
 

             มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี้                  

เหน็ด้วย             322,575,082   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
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วาระท่ี  7.  พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัหนังสือพิมพ์และ
ส่ิงพิมพ ์การสรา้งและจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร ่รวมทัง้ บารแ์ละอาบอบนวดใด 
ๆ 
    ประธานฯ ไดม้อบใหคุ้ณพลัลภ เหมะทกัษณิ (รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)  เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ 

นายพลัลภ เหมะทกัษิณ (รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั
ก าหนดวตัถุประสงค์ ขอ้ (19) (22) (24) (25) (32) (34) (40)  เรื่องเกี่ยวขอ้งกบั หนังสอืพิมพ์และสิง่พิมพ์ การสร้างและ
จ าหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบดิหนิและเหมอืงแร่ รวมทัง้ บาร์และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรกด็ ีบรษิัทไม่ได้
ประกอบกจิการใด ๆ  ตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ และการมวีตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้อาจจะสรา้งขอ้ขดัขอ้งแก่ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทั ทีป่ระสงคจ์ะด ารงต าแหน่งทางการเมอืง เน่ืองจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 บญัญตัไิว้
ว่าผูท้ีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื เป็นสมาชกิวุฒสิภา หรอื เป็นรฐัมนตร ีจะตอ้งไม่เป็นเจา้ของหรอื
ผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพ ์หรอืสือ่มวลชนใด ๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จงึสมควรแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธโิดยแกไ้ข หรอื ยกเลกิวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด ดงันี้ 
 

ข้อ 19. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการโรงพมิพ ์รบัพมิพห์นงัสอื พมิพห์นงัสอืจ าหน่าย และออกหนงัสอืพมิพ์ 
 

ข้อความใหม ่   
 ยกเลกิทัง้หมด 
 
ข้อ 22. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการระเบดิหนิและย่อยหนิ 
 

ข้อความใหม ่   
 ยกเลกิทัง้หมด 
 
ข้อ 24. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการเหมอืงแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ส ารวจแร่ วเิคราะห์และตรวจสอบ
แร่ บดแร่ ขนแร่ 
 

ข้อความใหม ่   
 ยกเลกิทัง้หมด 

เหน็ด้วย             322,575,082   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
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ข้อ 25. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการโรงแรม ภตัตาคาร บาร ์ไนทค์ลบั โบวล์ิง่ อาบอบนวด โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอื่น สถานพกั
ตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายน ้า 
 

ข้อความใหม ่   
 ประกอบกจิการโรงแรม ภตัตาคาร โรงภาพยนต ์และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายน ้า 
 
ข้อ 32. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการจดัสรา้งและจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์
 

ข้อความใหม ่   
 ยกเลกิทัง้หมด 
 
ข้อ 34. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการบรกิารทางดา้นกฎหมาย ทางบญัช ีทางวศิวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทัง้กจิการโฆษณา 
 

ข้อความใหม ่   
 ประกอบกจิการบรกิารทางดา้นกฎหมาย ทางบญัช ีทางวศิวกรรม ทางสถาปัตยกรรม 
 
ข้อ 40. 
ข้อความเดิม    

ประกอบกจิการประมูลเพื่อขายสนิคา้และรบัจ้างท าของ ตามวตัถุทีป่ระสงคท์ัง้หมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล สว่นราชการ และองคก์รการของรฐั 
 

ข้อความใหม ่   
 ประกอบกจิการประมูลเพื่อขายสนิคา้และรบัจา้งท าของ ตามวตัถุที่ประสงคท์ัง้หมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล  
 

ทัง้นี้ การแกไ้ขวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดต่าง ๆ ขึน้กบัความเหน็ชอบของกระทรวงพาณิชย ์  
  

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิในประเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 

มติท่ีประชุม     ทีป่ระชุมลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้           
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระท่ี  8.  วาระอ่ืนๆ  
 
    ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
 

 คุณประภาส ชุติมาวรพนัธ์ (ประธานกรรมการบริหาร) กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการบริหารรู้สกึเห็นใจ
ชาวบา้นรอบๆ บรษิทัฯ ของเรามคีนจนเยอะ ซึง่ไดร้บัผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ จงึจะของบเร่งด่วนประมาณ 125,000  
บาท ส าหรบัปีนี้ เพื่อบริจาคให้ชาวบ้านครอบครวัรอบๆ โรงงาน ครอบครวัละ 500 บาท โดยสมทบจาก TMILL อีก 
125,000  บาท รวมแลว้ 250,000 บาท บรจิาคได ้500 ครวัเรอืน บรษิทัฯ จงึจะช่วยเหลอืชาวบา้นครอบครวัรอบๆ โรงงาน            
 

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืไม่  
 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
  

 หลงัการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ในครัง้นี้สิน้สุดลงนัน้ บรษิัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซดข์องบรษิัท พรอ้มทัง้ผ่านการแจง้ทางระบบการเผยแพร่สาระสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 วนั หากมผีู้ถอืหุน้มขีอ้สงสยั หรอืมคีวามเหน็สามารถแจง้เลขานุการบรษิทัไดภ้ายใน 1 เดอืน
นับจากวนัประชุม และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคนืบตัรยนืยนัการลงคะแนนที่บรเิวณทางออกเพื่อเป็น
หลกัฐานอา้งองิต่อไป  
 
 ประธานฯ  จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุมครัง้นี้ และกล่าวปิด
ประชุม 
 
           ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 
 

                    
        ------------------------------------                                                                                                                     
                  (นายปรชีา  อรรถวภิชัน์)                                            
                    ประธานทีป่ระชมุ                          
  ทรัพ       ย ์                               

                                                                                                 --------------------------------------------------------------- 

                                                           (นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล) 
                            เลขานุการทีป่ระชุม  

เหน็ด้วย             322,575,082   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 


