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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมบริ ษทั ชัน้ 3 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิ งพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริม่ ประชุมเวลา 13:30 น.
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการบริษทั
นางจุไรรัตน์ นิลดา
เลขานุการบริษทั

ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม
ทาหน้าทีเ่ ลขานุการทีป่ ระชุม

นางสาวณัฐธิดา ศิวไิ ลวีระนาวิน ผูช้ ่วยเลขานุการฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายปรีชา
นายประภาส
นายจเด็จ
นายชนะชัย
นายพัลลภ
นายพงศ์
นายสุวฒ
ั น์

อรรถวิภชั น์
ชุตมิ าวรพันธ์
อินสว่าง
ชุตมิ าวรพันธ์
เหมะทักษิณ
ชินธรรมมิตร
สัมมาชีพวิศวกุล

8.
9.
10.
11.

นายชลัช
นายณรงค์
นายธนดล
นางพวงทิพย์

ชินธรรมมิตร์
เจนลาภวัฒนกุล
สุจภิ ญ
ิ โญ
ศิลปศาสตร์

12. นางเยาวนุช

เดชวิทกั ษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ / ประธานบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ / รองประธานบริหาร
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการประชุม (ลาประชุม)
1. นางสาวจุฑาทิพย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวินย์
ชินธรรมมิตร
กรรมการบริษทั
3. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษทั

ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. นายดารง
ธีราโมกข์
2. นางวรรณา
สุรตั นสุรางค์
3. นางสาวอมรรัตน์
หัตถกรรม

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

ตัวแทนจากบริษทั ผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวประภาศรี
ลีลาสุภา
2. นางสาวกรกช
วนสวัสดิ ์

ผูส้ อบบัญชีอนุญาต บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด

เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องสิทธิของผู้ถอื หุน้ และการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
บริษทั ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง
website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 2 เดือน
ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด ปรากกฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า และมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
สาหรับ การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของผู้ถือ หุ้น ในวัน นี้ บริษัท ฯ ได้กาหนดสิท ธิผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ( Record Date)
เมื่อ วัน ที่ 8 มีน าคม 2561
จานวนผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสัญชาติไทย จานวน 628 ราย จานวนหุน้ 383,323,970 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.98
สัญชาติต่างด้าว จานวน 4 ราย จานวนหุน้ 90,211 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.02 รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด จานวน 632 ราย จานวนหุน้ รวม 383,327,181 หุน้ (สามร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหุน้ ) ทุนชาระแล้วจานวน 191,663,590.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
ในการประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุมมีดงั นี้ (No. of Shareholders attend)
ประเภทผูถ้ อื หุน้
มาด้วยตนเอง(Shareholder)
รับมอบฉันทะ (Proxies)

จานวนผูถ้ อื หุน้

จานวนหุน้

9

ราย

ถือหุน้ รวม(No. of Shares)

118,467,374

หุน้ (Shares)

คิดเป็ น

30.91%

23

ราย

ถือหุน้ รวม(No. of Shares)

205,375,186

หุน้ (Shares)

คิดเป็ น

53.58%

รวมจานวนหุน้ ได้ทงั ้ สิน้

323,842,560

หุน้ (Shares)

ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด

383,327,181

หุน้ (Shares)

ผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุม (ทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองและทีม่ อบฉันทะมา)
จานวน
คิดเป็ น

32

ราย

84.48%

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงครบองค์ประชุม ดังนัน้ จากจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและจานวนหุน้ ดังกล่าว ถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว
-2-

ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุมผูช้ ่วยเลขานุการฯ ได้ชแ้ี จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น มีค ะแนนเสียงหนึ่ งเสียงต่ อหนึ่ งหุ้ น และผู้ถือหุ้น หนึ่ งรายมีสทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระ
ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ ได้ ทัง้ นี้ ในการนับ
คะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผี ู้ถือหุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบ
ตามมติท่เี สนอ แต่ ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทาเครื่องหมาย
ลงในบัตรลงคะแนนแล้ว ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษทั ได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล และบริษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าประชุมโดยยืน่ ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
3. จ านวนหุ้น รวมที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสียงในแต่ ละวาระอาจไม่ เท่ ากัน เนื่ อ งจากมีผู้ถือ หุ้น บางท่ า น
ที่เข้า มาร่ ว มประชุ ม เพิ่ม ขึ้น หลัง จากเปิ ด ประชุ ม แล้ว ซึ่ง การแจ้ง ผลการลงคะแนนเสีย งจะระบุ ค ะแนนเสีย งเห็น ด้ ว ย
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุด
และเพื่อ ให้ก ารประชุ ม เป็ น ไปอย่างโปร่งใส บริษัท จึงได้เชิญ ตัวแทนจากบริษัท สานัก งาน เอ เอ็ม ซี จากัด
นางสาวประภาสศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนจากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์
ผูต้ รวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนาเสนอวาระ
การประชุมให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป
จากนัน้ นายปรีชา อรรถวิภชั น์ (ประธานกรรมการบริษทั ) กล่าวสวัสดีและขอบคุณคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และผู้ถือ หุ้น ทุ ก ท่ านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุ มในวันนี้ ฝ่ ายจัด การได้แ นะน าคณะกรรมการ และผู้บ ริหาร
ทีม่ าประชุมในวันนี้ พร้อมทัง้ แนะนาวิธกี ารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอแจ้งเพิม่ เติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ
พร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ กรณีท่สี ามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิน้ ในวาระนัน้ ผูช้ ่วย
เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้
พิจารณาวาระถัดไป โดยผูช้ ่วยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระถัดไป
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ดาเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครัง้ นี้จงึ ไม่มวี าระรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 1 - รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
ประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริห าร แจ้ง ว่ า บริษัท ฯ ได้ จ ัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานที่ผ่ านมาและข้อ มู ล ที่ส าคัญ
ซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560
การปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 แจ้งผลการปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 คือ
วาระที่ 1. รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
มติทป่ี ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
มติทป่ี ระชุม
อนุมตั ิ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพื่อจ่ายปั นผลและสารองตามกฎหมาย
มติทป่ี ระชุม
อนุมตั จิ ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท และ
บริษทั ฯ จัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2559 จานวน 3,600,000 บาท
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วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติทป่ี ระชุม
มีมติเลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน เป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง กรรมการทัง้ 5 ท่านจึงยังคงปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
มติทป่ี ระชุม อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยไม่เกินจานวนทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560
มติ ที่ประชุม
อนุ มตั แิ ละบริษทั ฯได้ดาเนินการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 จานวนเงิน 630,000 บาท
วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
วาระนี้เป็ นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ
2.รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
นายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ (ประธานเจ้า หน้ าที่บ ริหาร) แจ้ง ว่า เนื้ อ ที่ในการท าธุร กิจ ตัง้ อยู่บ นพื้น ที่ 153 ไร่
ริม แม่ น้ าเจ้าพระยาธุ รกิจหลัก คือท่ าเรือ คลังสิน ค้า สาหรับ ส่งออกน้ าตาล ธุ รกิจอื่น ธุ รกิจตู้ ค อนเทนเนอร์ แป้ งสาลี
ธุรกิจน้ามันปาล์ม โรงกระสอบ และอสังหาริมทรัพย์
Terminal and Warehouse ประกอบด้วยท่าเรือ 16A 16B การขนถ่ ายน้ าตาลและสินค้าอื่นๆ แบบ Bag และ
Bulk 16C เป็ นท่าเรือ Container
คลังสินค้า
โกดังหลังที่
พื้นทีใ่ ช้ สอยต่ อหลัง (ตรม.)
รวมพื้นที่ (ตรม.)
1–2
1,650
3,300
3
825
825
4–9
1,650
9,900
10 – 12
1,650
4,950
13
2,063
2,063
14
4,500
4,500
15
2,194
2,194
16
2,082
2,082
17
1,969
1,969
18
1,857
1,857
19 – 20
1,688
3,376
21 – 22
1,575
3,150
23 – 24
2,250
4,500
25 – 26
1,513
3,026
27 – 29
1,800
5,400
30
2,800
2,800
31 – 32
1,500
3,000
33
1,312
1,312
34
1,188
1,188
35 – 36
2,250
4,500
37
1,940
1,940
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38
39
40
41
42
44
รวม 43 หลัง

2,000
4,000
2,800
1,260
2,660
7,713
พื้นทีร่ วม

2,000
4,000
2,800
1,260
2,660
7,713
88,265 ตารางเมตร

โกดัง 1-17 เปลีย่ นไปดาเนินธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์
โกดัง 10-13 เปลีย่ นไปดาเนินธุรกิจโรงงานแป้ งสาลี
โกดัง 14 เปลีย่ นไปดาเนินธุรกิจ โรงงานผลิตกระสอบ
โกดัง17-22 เปลีย่ นไปดาเนินธุรกิจ โรงกลันน
่ ้ามันปาล์มและอาคารบรรจุ
โกดัง 37-38 เปลีย่ นไปดาเนินธุรกิจลานวางตูค้ อนเทนเนอร์
ปั จจุบนั Capacity รองรับน้ าตาลได้ประมาณ 600,000 ตัน ปริมาณน้ าตาลผ่านท่า เริม่ ตัง้ แต่ ปี 2556-2560 ปี
2556 ปริมาณน้าตาลผ่านท่า จานวน 928,378 ตัน ปี 2557 ปริมาณน้ าตาลผ่านท่า จานวน 888,234 ตัน ปี 2558 ปริมาณ
น้ าตาลผ่านท่า จานวน 641,312 ตัน ปี 2559 น้ าตาลผ่านท่า จานวน 394,095 ตัน และปี 2560 ปริมาณน้ าตาลผ่านท่า
444,886 ตัน ปั จจุบนั Capacity รองรับน้าตาลได้ประมาณ 600,000 ตัน
จากการที่ปริมาณน้ าตาลผ่านท่าลดลง ทาให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริม่ ร่วมมื อกับ Container Port เริม่ เปิ ด
ดาเนินการในปี 2558 บรืษัทได้ร่วมมือกับ Partnership กับ PCCT ซึ่งเป็ นบริษัทลูกของ RCL ว่าจ้างในการบริหารงาน
Capacity: Land 17,000 SQM Cao 1,090 TEUS CFS 1,100 SQM 2 MFB 6RSD
นายพัลลภ เหมะทักษิ ณ (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างให้บจ.ปู่ เจ้าฯ จากัด มาบริหาร จะมีปัญหา
ในเรื่องของพืน้ ทีม่ าโดยตลอด บริษทั ฯ เห็นว่าพืน้ ทีท่ ่า 16 C เล็กและแออัด ถ้าสามารถปรับพืน้ ทีบ่ ริเวณลานปู่ เจ้าฯ ให้เป็ น
พืน้ ทีม่ นคงได้
ั่
ปู่ เจ้าฯ จะสามารถทางานได้คล่องตัวขึน้ ทาให้สามารถวางตูส้ นิ ค้ามากขึน้ และทากาไรได้มากขึน้
พืน้ ที่มนคง
ั ่ คือพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมของกรมศุลกากร บริ ษทั จะทาพืน้ ที่ ด้านนอกให้เป็ นพืน้ ที่ มนคง
ั่
และนาโกดัง 36 ไปทาเป็ นพื้นที่มนคง
ั ่ และโรงพักสิ นค้า โดยประโยชน์ที่บริ ษทั ได้คือได้ค่าเช่าเพิ่ ม จะเห็นว่าเราเริม่ ธุรกิจ
ท่า 16C เมื่อปี 2016 สามารถทาได้เป็ นอันดับที่ 3
สาหรับ Plam Oil Refinery เริม่ เปิ ดดาเนินการในปี 2553 ปั จจุบนั ให้เช่าโรงงาน

PP Woven Bag Factory เริม่ เปิ ดทาการในปี 2552 การแข่งขันสูง และMargin ต่า=>High Valuve Products
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ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา และแนวโน้มในอนาคต
นายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ (ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร) ได้น าเสนอแนวโน้ ม แผนการด าเนิ น งานของบริษั ท
ในอนาคตจะประกอบด้วย
- ยกเลิกกิจการท่าเรือชายฝั ง่ (Container) เนื่องจากประสบผลการดาเนินงานขาดทุน
- ธุรกิจท่าเทียบเรือ Container นัน้ ก็ยงั คงเข้าร่วมกับ Partner โดยจัด สรรผลประโยชน์ อย่างยุติธรรมและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ให้มากทีส่ ดุ
- ธุรกิจโรงงานน้ ามันปาล์ม มีนโยบายให้เช่า โดยพิจารณาเงื่อนไขการเช่าทีใ่ ห้ผลตอบแทนที่น่าพอใจกับบริษัท
มากทีส่ ดุ
- ธุรกิจขนถ่ายคลังสินค้าน้ าตาล เนื่องจากมีพน้ื ทีโ่ กดังว่างอยู่ จะเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดหากลุ่มลูกค้าน้าตาล
ให้มกี ารใช้พน้ื ทีม่ ากขึน้
- ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแป้ งสาลี นัน้ ก็คงดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกลไกของตลาด
นายพัลลภ เหมะทัก ษิณ (กรรมการ และกรรมการผู้ จดั การใหญ่ ) ได้น าเสนอผลการด าเนิ นงานในส่วนที่เป็ น
กิจกรรมด้านประโยชน์ต่อสังคมและโดยเน้นการอยูร่ วมกันระหว่างชาวบ้านและโรงงาน โดยมีเป้ าหมายสร้างประโยชน์และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ แก่ชุมชนนัน้ ๆ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนทีอ่ ยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็ นประจา
ต่อเนื่องโดยในปี 2559 มีกจิ กรรมทีบ่ ริษทั ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากทีผ่ ่านมาอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี ได้แก่
- สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนต่างๆได้แก่โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัตบิ ุญ
ชุ่มอุทศิ )โรงเรียนวัดสาโรงเหนือ(สุขราษฎร์ศกึ ษา)ชุ มชนวัดสาโรงเหนือ ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดท้องคุง้ งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย และอื่นๆ รวมทัง้ ให้การสนับสนุนทางด้านกิจกรรมทางศาสนา
แก่วดั ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณใกล้เคียง
- สนับ สนุ น ในด้านการศึก ษาโดยมอบเงิน สมทบทุ น การศึก ษาแก่ เด็ ก ที่ยากจนได้แก่ มูลนิ ธิเกียรติร่วมมิต ร
เพื่อการศึกษาเป็ นประจาต่อนื่องมาตัง้ แต่ปี 2525 จนถึงปั จจุบนั
- ร่วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสงั ขรณ์อุโบสถวัดเขาคอก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- จัด กิจ กรรม “งานเทกระจาด” โดยแจกข้า วสารอาหารแห้ง ให้ก ับ ชุ ม ชนที่อ ยู่ในบริเวณใกล้เคีย งโรงงาน
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จานวน 600 ชุด เป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน
- ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุ นการจัดงานประจาปี เพื่อหารายได้บูรณะพระอุโบสถที่ชารุดทรุดโทรมและสิง่ ปลูกสร้าง
ภายในวัด ณวัดสาโรงใต้ ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษทั จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานในทีอ่ บั อากาศ
- บริษทั จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความคืบหน้าการดาเนินการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ คู่ค้า สังคมและสิง่ แวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษทั ฯ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบ ัติต่ อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ ม ต่ า งๆ ของบริษัท ฯ เช่ น ไม่ เรียก ไม่ รบั สิน บน หรือ จ่า ยผลประโยชน์ ใด
บริษัทมีนโยบายกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันคอร์รปั ชัน่
กับทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความสาคัญ ในเรื่องนี้ อย่างมากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริษัท ฯ จึงได้
ประกาศนโยบายเข้าร่ว มการต่ อต้านทุจริต และจะปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ผถู้ อื หุน้ ทราบต่อไป
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
นายศุภร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง) กล่าวขอบคุณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ทีไ่ ด้รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ทีผ่ ่านมา
มติ ที่ประชุม

วาระนี้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี) ได้รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี
2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินของบริษทั ฯ ในปี 2560 ซึ่งผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2560 ดังนี้

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100
คิ ดเป็ นร้อยละ 0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปันผลและสารองตามกฎหมาย
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี) รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารอง
ตามกฎหมายแล้ว หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั
ย่อย ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนินงานฐานะการเงินสภาพคล่อง
แผนขยายงาน เป็ นต้น
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จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิ (งบเฉพาะ
กิจ การ) ประจ าปี 2560 จ านวน 96,855,259 บาท คณะกรรมการเห็น สมควรให้ พิจ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลเป็ นเงิน สด
สาหรับ ผลประกอบการประจาปี 2560 ให้ก บั ผู้ถือ หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0.07 บาท รวมเป็ น เงิน ไม่เกิน 26,832,903 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 27.70 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ ากับร้อยละ 23.01 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม)
โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2560 ของบริษทั ทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
ซึ่งไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสาหรับโครงการที่ดาเนินการอยู่
ในปั จจุบนั และโครงการใหม่ท่จี ะเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทจึงกันส่วนหนึ่งของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็ นเงินทุน หมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษทั ฯ จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1,080,000 บาท
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
มติ ที่ ป ระชุ ม : วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ ม ัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100
คิ ดเป็ นร้อยละ 0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 4. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมตั ิ ค่าตอบแทน
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสามเป็ นอัตราถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ ท่ีสุ ด กับ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่ จ ะออกจากต าแหน่ ง ในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบี ย นบริษั ท นั ้น
ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง”
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ในปี 2561 การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิ ด โอกาสให้เสนอชื่อบุ คคลเข้าดารงต าแหน่ งกรรมการล่วงหน้ า ผ่านช่ องทาง website
ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากกฎว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อรายละเอียดปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เอกสารแนบ หน้า 8-14
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
ได้พิจารณากรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ ทัง้ 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนทัง้ ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั รวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้
ทีป่ ระชุม
มติ ที่ประชุม ที่ประชุม มีมติแต่ งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ก ลับ เข้ามาดารงตาแหน่ งอีก วาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
มติ ที่ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ชื่อ-สกุล

กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
คะแนนเสียง

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ
(%)

คะแนน
เสียง

ร้อยละ
(%)

งดออกเสียง
คะแนน
เสียง

ร้อยละ
(%)

บัตรเสีย
คะแนน
เสียง

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ ษทั และ
ประธานกรรมการบริ หาร

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริ ษทั และ
กรรมการบริ หาร

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ ษทั และ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นายพัลลภ เหมะทักษิ ณ

กรรมการบริ ษทั และการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

323,842,560

100

0

0

0

0

0

กรรมการบริ ษทั และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

323,842,560

100

0

0

0

0

0

นางเยาวนุช เดชวิ ทกั ษ์
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ร้อยละ
(%)

วาระที่ 5. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู ้ช ่ว ยเลขานุ ก ารฯ แจ้ง ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้พ จิ ารณาค่า ตอบแทนของ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคานึงภาระความรับผิดชอบและการปฎิบตั หิ น้าของคณะกรรมการ หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฎิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย เป็ นเงิน 8,041,990.71 บาท
หลัก เกณฑ์แ ละขัน้ ตอนการเสนอค่า ตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็น ว่า ค่า ตอบแทนชุด ต่ า งๆ ยัง มีค วาม
เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนเบีย้ ประชุมขอปรับเบีย้
ประชุม ประธานกรรมการ จากเดิม 12,000 บาท เป็ น 18,000 บาท และเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ จากเดิม 6,000 บาท เป็ น 12,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนประธานเดือนละ
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดือนละ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ ต่อท่าน
-ประธาน (เดือนละไม่เกิ น 1 ครัง้ )
-กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ )
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ
-ประธานตรวจสอบ
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครัง้ ละ
- ประธาน
-กรรมการ

2561 (ปี ที่เสนอ)
78,000
18,000

2560
78,000
18,000

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
-

18,000
12,000

12,000
12,000

6,000
-

12,000
6,000

12,000
6,000

-

12,000
6,000

6,000
6,000

6,000
-

อนึ่ ง ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วข้า งต้ น ไม่ ร วมเงิน บ าเหน็ จ จ่ า ยปลายปี ส่ ว นจะจ่ า ยในอัต ราเท่ า ใดนั น้ ให้ข้นึ อยู่ก ับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึง่ จะพิจารณาจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้งว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับวาระการประชุมนี้หรือไม่
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2561 ตามเสนอด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100
คิ ดเป็ นร้อยละ 0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 6. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
นางสาวอมรรัต น์ หัตถกรรม (ผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชี) รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญัติบ ริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญ ชีได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นไปตามก าหนดเวลาและ
ให้ขอ้ เสนอแนะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั เป็ นอย่างดี จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี พจิ ารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
1. นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจาปี 2561 โดยเสนอกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นเงิน 640,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน
10,000 บาท เป็ นการปรับเพิม่ ตามปกติ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
- ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
- ค่าสอบทานงบการเงิ นภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการอื่น เช่น
ค่าไปรษณี ย์ ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั
ฯลฯ

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
640,000
80,000
เบิ กจ่ายตาม
จริง

ปี 2560
630,000
80,000
เบิ กจ่ายตาม
จริง

หน่วย :
เปลี่ยนแปลง
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
10,000
-

บาท
คิ ดเป็ น
ร้อยละ
1.59
-

ประธานทีป่ ระชุมแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี
ผู้ถือหุ้น ท่านใดจะซัก ถามหรือทัก ท้วงประการใดจะขอให้ท่ีป ระชุ มอนุ ม ัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่ าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2561 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100
คิ ดเป็ นร้อยละ 0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 7. พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28.
นายพัลลภ เหมะทักษิณ (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100
ทีแ่ ก้ไขตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
ข้อความเดิ ม
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถอื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่ าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ าหนึ่งในสิบของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผล ในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือร้องขอ
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ข้อความใหม่
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เช่ น นี้ ให้ถือว่ าเป็ น การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ที่ค ณะกรรมการเรีย กประชุ ม โดยบริษัท ต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิด ชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 28. เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติมประธานฯ จึงได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับ
บริษทั ข้อ 28.
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

323,842,560
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิ ดเป็ นร้อยละ 100
คิ ดเป็ นร้อยละ 0
คิ ดเป็ นร้อยละ 0

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีส่ ละเวลาเข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.

ปรีชา อรรถวิภชั น์
-----------------------------------(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานทีป่ ระชุม

ทรัพ

ย์

จุไรรัตน์ นิลดา
---------------------------------------------------------------

(นางจุไรรัตน์ นิลดา)
เลขานุการทีป่ ระชุม
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หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด
(มหาชน) ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561 โปรดแจ้งบริ ษทั ฯ ได้ทาง E-Mail www.tstegroup.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-1834567 # 1031,1064 ภายใน 31 พฤษภาคม 2561
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