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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน)   

ครั �งที� 1/2565 
วนัที� 28 เมษายน 2565 

ณ ห้องประชมุบริษทั ชั �น 3 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย  ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 

เริ�มประชุมเวลา 1�:30 น.  
นายปรชีา อรรถวภิชัน์    ประธานกรรมการบรษิทั  ทาํหน้าที�ประธานที�ประชุม  
นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล   เลขานุการบรษิทั   ทาํหน้าที�เลขานุการที�ประชุม 
 

 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “TSTE”) โดย นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกุล เลขานุการ
บรษิทั (“ผูด้ําเนินการประชุม”) เรยีนใหผู้้ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน ทราบว่า การจดัประชุมผูถ้อืหุน้นี�บรษิัทจดัให้มี
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที�เหมาะสม โดยจะเวน้ � ที�นั �งทั �งดา้นซา้ยและขวา ซึ�งจะทําใหม้จีาํนวนที�นั �งในหอ้ง
ประชุมลดลงอย่างมนีัยสาํคญั และเมื�อที�นั �งที�จดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผู้ถอืหุ้นจะไม่สามารถเขา้พื�นที�การประชุมเพิ�มเติมได ้โดย
บรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการควบคุมโรค และทําการแพร่สญัญาณการประชุมผ่านระบบ Zoom อกีทางหนึ�งดว้ย อนึ�ง บรษิทัขอ
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิัทจะมีการระบุชื�อผู้ถือหุ้นและหรอืผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม (รวมถึงใน
เอกสารอื�นใดที�จาํเป็น) ผูด้าํเนินการประชุมใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัทุนจดทะเบยีน และหุน้ของบรษิทัในเบื�องตน้ ดงันี� 

• ทุนจดทะเบยีน     191,663,805.��  บาท  
• ทุนชาํระแลว้        191,663,590.50  บาท  
• ประกอบดว้ยหุน้สามญั  383,327,181  หุน้  
• มลูค่าตราไวหุ้น้ละ        0.50  บาท  

  บรษิัทฯ ไดก้ําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ครั �งที� 1/2565 เมื�อวนัพุธที� 
23 มนีาคม 2565 (Record Date) 

 ในการประชมุครั �งนี�มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี� 

ประเภทผูถ้ือหุน้ จํานวนหุน้

มาดว้ยตนเอง
(Shareholder)

12 ราย ถอืหุน้รวม (No. of Shares) 120,910,946 หุน้ (Shares) คดิเป็น 31.54%

รบัมอบฉันทะ 
(Proxies)

35 ราย ถอืหุน้รวม (No. of Shares) 195,979,296 หุน้ (Shares) คดิเป็น 51.13%

จํานวน 47 ราย รวมจํานวนหุน้ไดท้ั �งส ิ�น 316,890,242 หุน้ (Shares)

คดิเป็น ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมด 383,327,181 หุน้ (Shares)82.67%

ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชมุ  (ทั �งที�มาดว้ยตนเองและที�มอบฉันทะมา)

จํานวนผูถ้ือหุน้

บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เิน ิ�ล จํากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดทีี� 28 เมษายน 2565

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ั�งที� 1/2565

ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชมุมดีังนี� (No. of Shareholders attend)

 



 

 - � -

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง �� ราย ถอืหุน้รวม ���,���,��� หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� โดยการมอบฉนัทะ
เขา้ร่วมประชุม �� ราย ถือหุ้นรวม ���,���,��� หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� รวมผู้ถอืหุ้นทั �งเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
มอบฉันทะทั �งสิ�น �� ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ���,���,��� หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ��.�� ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
ทั �งหมดของบรษิทั เป็นอนัครบองคป์ระชุม 

โดยขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 30 มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบัองคป์ระชุมว่า ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ผู้ดําเนินรายการ เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิัทได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยงัท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั �งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าตั �งแต่วนัที� 21 มนีาคม 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวป็ไซตข์อง
บรษิทั เพื�อเปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ เพื�อใหก้ารประชุมเป็นไป
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี ในส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุม ขอเรียนชี�แจงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงดงันี� 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนน เสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอื โดยใหน้ับหนึ�ง
หุน้ต่อหนึ�งเสยีง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะตามแบบ ที�กฎหมายกําหนดใหป้ฏบิตักิารลงคะแนนเสยีง
ดงัต่อไปนี� 

ก่อนลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื�อในบตัรลงคะแนนเสยีง ทั �งนี�เพื�อให้เกดิความ
โปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที� 4. พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ�งออกจากตําแหน่งตามวาระ  ซึ�งจะไดเ้รยีนชี�แจงการลงคะแนนเสยีงในลําดบัต่อไป ทั �งนี� หากไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใด ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ย  ตามจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้     

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที� ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�บรษิทัจดัให ้และยกมอืให้
เจา้หน้าที�ไปเกบ็บตัรลงคะแนน เพื�อนบัคะแนนเสยีงรวมและถอืเป็นมตขิองแต่ละวาระการประชุม   

สว่นผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีง เหน็ดว้ย ขอใหท้่านเกบ็บตัรลงคะแนนนั �นไว ้และสง่มอบใหเ้จา้หน้าที�เมื�อจบการประชุม 
ทั �งนี�ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บรษิัทจะนําคะแนนเสยีงที� ไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง หกัออกจาก

คะแนนเสยีงทั �งหมด เพื�อคาํนวณเป็นคะแนนเสยีงที� เหน็ดว้ย 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี� ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกว่าหนึ�งช่อง 
2) บตัรลงคะแนนที�มกีารออกเสยีงโดยเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนที�มกีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื�อกาํกบั 
4) บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงที�มอียู่ 

ในกรณีที�ท่านผูถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื�อกาํกบัทุกครั �ง 
3. กรณีผู้ถอืหุน้ที�ทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูอ้ื�นเขา้ร่วมประชุม หรอื มอบฉันทะใหก้รรมการ

หรอื กรรมการอสิระออกเสยีง และกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บั
มอบฉันทะนั �น บรษิทัได้บนัทกึคะแนนเหน็ด้วยไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ือหุ้นในระบบ
คอมพวิเตอรไ์วล้่วงหน้าแลว้    

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที� 4. พจิารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการซึ�งออกจากตําแหน่งตามวาระ บรษิัทจะ
เสนอใหพ้จิารณาเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชญิ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรอื 
งดออกเสยีง  
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ทั �งนี�เจ้าหน้าที�จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที�ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง สําหรบัการพิจารณาเลือกตั �ง
กรรมการแต่ละท่านก่อน  และจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทั �งหมดที�ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย  ภายหลงั 

5. ในการพจิารณาวาระที� 2, 3, 4, 6 ซึ�งถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนว่า
เหน็ดว้ยในวาระนั �นๆ หรอืไม่ บรษิทัจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” เท่านั �น    

สว่นที�ผูถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย”  จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตัใินวาระนั �นๆ  และหากการออกเสยีงลงคะแนนของ
ผูถ้ือหุ้นเขา้ข่ายเป็นบตัรเสยี ตามหลกัเกณฑ์ที�บรษิัทกําหนด การลงคะแนนดงักล่าวจะเป็นโมฆะ บตัรเสยี และ “บตัรที�งด
ออกเสยีง” จะไม่นํามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 
      สาํหรบัการพจิารณาวาระที� 5 ซึ�งตอ้งถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ด้วย” เท่านั �น โดยในกรณีที�ผู้ถอืหุน้ออกเสยีง 
“ไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง” จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตัใินวาระนั �น และบรษิทัจะนําบตัรลงคะแนนที� “งดออกเสยีง มารวม
เป็นฐานในการนบัคะแนน 
 อย่างไรกต็าม หากออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น บตัรเสยี ตามหลกัเกณฑ์ที�บรษิัทกําหนด การ
ลงคะแนนดงักล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถอืเป็นกรณีลงคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ/หรอื “งดออกเสยีง” แต่บตัรเสยี
ดงักล่าวจะนํามาคาํนวณเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

6. กรณีที�ผู้ถือหุ้นกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธขิองท่านได้โดยส่งบตัร
ลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที�ของบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

7. กรณีมกีารทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันั �น จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และคะแนนเสยีง
ในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลี�ยนแปลง และอาจไม่เท่ากนั 
     8. ในการนับคะแนนเสยีงครั �งนี� มอีาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุ้น คอื คุณสุรฑณิ จุฬาโอฬาร เขา้ร่วมประชุม และบรษิัท
ขออาสาสมคัรผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุมเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน ซึ�งมอีาสาสมคัรผู้ถอืหุน้ 1 ท่าน 
คอื นายภูสทิธิ � พสธร เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และ คณุประภาศร ีลลีาสภุา ผูต้รวจสอบบญัชอีนุญาต จาก บรษิทั
สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 
 �. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระ
นั �นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�ต้องการซกัถาม กรุณาแจง้ชื�อ และนามสกุลให้ที�ประชุม
ทราบก่อนการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครั �ง 

ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นมคีําถามหรอืความเหน็ที�นอกเหนือจากวาระที�กําลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม 
หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื�นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุ้นใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ที�ซํ�ากนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื�นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอ
ความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยด ีและเพื�อเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาที�
กาํหนด 

��. สาํหรบัการพจิารณาบรรจุเรื�องเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นั �น บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วน
ร่วมในการเสนอเรื�องที�เหน็ว่าสาํคญัและควรบรรจุเป็นระเบยีบวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า และเสนอ
บุคคลเขา้คดัเลอืกแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบวาระ ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ระหว่างวนัที� � ตุลาคม 
���� ถงึ �� ธนัวาคม ���� รวมระยะเวลา � เดอืน ซึ�งเมื�อพน้กําหนดระยะเวลาดงักล่าวปรากฎว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ
เพิ�มเตมิเขา้มายงับรษิทัแต่อย่างใด 

กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี 
กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม    ดงัรายนามต่อไปนี� 

�. 
 2. 
  

นายปรชีา                 
นายประภาส 
 

อรรถวภิชัน์ 
ชุตมิาวรพนัธ ์
  

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
 



 

 - � -

�. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง / และประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

�. 
 

�. 
6. 
 

7. 
 

�. 
 

�. 
��. 
��. 
��. 
13. 
14. 
15.    

นายชนะชยั 
 
นายพงศ ์
นางพวงทพิย ์
 
นางกรศริ ิ
 
นางสาวจฑุาทพิย ์
 
นายชลชั 
นายวนิย ์
นายธนดล 
นางเยาวนุช 
นายพลัลภ 
นายกมนดนยั                   
นางสาวยุรพรรณ 
 

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

กรรมการบรษิทั / รองประธานบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการบรษิทั / รองประธานบรหิาร 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิารความ
เสี�ยง / และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง  
กรรมการอสิระ/  และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง
กรรมการบรษิทั  
กรรมการอสิระ   
 

ทั �งนี�คณะกรรมการบรษิทัมทีั �งหมด �� ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบ �� ท่าน คดิเป็นสดัสว่นในการเขา้ร่วมประชมุ
เท่ากบัรอ้ยละ ��� ของกรรมการทั �งหมด และไม่มกีรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุ  
 
            ผูบ้รหิารระดบัสงูที�เขา้ร่วมการประชุม 

�. นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
�. นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
�. นายธนากร  เจรญิวงศา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
�. นางสาวอมรรตัน์  หตัถกรรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
�. นายณฐัวรรธน์  อศัวธนิกกุล เลขานุการบรษิทั 
 
ตวัแทนจากบรษิทัผูส้อบบญัช ี
 นางสาวประภาศร ี  ลลีาสภุา  ผูส้อบบญัชอีนุญาต บรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั 
 
ตวัแทนจากอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ 
 คุณสรุฑณิ   จุฬาโอฬาร         สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 
 
อาสาสมคัรผูถ้อืหุน้ เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
 คุณภูสทิธิ �   พสธร 

 



 

 - � -

จากนั �น นายปรชีา อรรถวภิชัน์ (ประธานกรรมการบรษิทั) กล่าวสวสัดแีละขอบคุณคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และผู้ถือหุ้นทุกท่านที�เสยีสละเวลา  มาเข้าร่วมการประชุมในวนันี� ฝ่ายจัดการได้แนะนําคณะกรรมการ และผู้บริหาร               
ที�มาประชุมในวนันี� ขอแจง้เพิ�มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจง้สรุปผลการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนั �น  
กรณีที�สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ�นในวาระนั �น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของ 
วาระนั �นทนัที  แต่หากการรวบรวมคะแนนเสยีงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและ
สรุปผลของมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระถดัไป  

 

บรษิทัฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2564  ดําเนินการเผยแพร่เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 
���� แลว้เสรจ็ภายใน �� วนันับจากวนัประชุมผู้ถอืหุ้น โดยบนัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ และไดเ้ผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์
ของบรษิทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้   ในการประชุมครั �งนี�จงึไม่มวีาระรบัรองรายงานการ
ประชุม          

 
 

วาระที�  �   -   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���� 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์(ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร) ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบ

ปี ���� ดงันี�  
 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร)  แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (TSTE) 
แบ่งเป็น 4 สายธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้, ธุรกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร,์ ธุรกจิอาหาร และธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละ
อื�นๆ ซึ�งประกอบดว้ย บรษิทัย่อย 6 บรษิทั 

1. บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั (TSW) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 64.13% 
2. บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (TMILL) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 68.86% 
3. บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั (TSO) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 97.48% 
4. บรษิทั ท ีเอส ขนสง่ และโสจสิตกิส ์จาํกดั (TSTL) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 85.90% 
5. บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั (TSG) บรษิทัฯ ถอืหุน้ 79.78% 
6. บรษิทั ทเีอสเอม็ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (TSM) TSW ถอืหุน้ 91.99% 

และบรษิทัร่วม 1 บรษิทั 
1. บรษิทั ปูเ่จา้ คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จาํกดั TSTL ถอืหุน้ 20.00 

 
โดยธุรกจิท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้ผ่านท่าสะสม เทยีบกบัปีที�ผ่านมา เป็นดงันี� 

 
 
ธุรกจิอาหาร ประกอบดว้ย บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (TMILL) ซึ�งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
MAI และบรษิัท ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั (TSO) ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายนํ�ามนัพชื ในปี ���� มปีรมิาณ
การผลตินํ�ามนัพชื ประมาณ ��,��� ตนั (��.��% ของ Capacity ���,��� ตนัต่อปี)  
 



 

 - � -

ส่วนธุรกจิบรรจุภณัฑ์และอื�นๆ เราจะมกีารเริ�มธุรกจิใหม่ในส่วนของ Packing และ Repacking เช่น การรบับรรจุนํ�าตาล
ทรายใส่ถุง � กิโลกรมั หรอืการรบัจ้างลูกค้าทั �วไปในการบรรจุใส่บรรจุภัฑณ์ตามที�ลูกค้าต้องการ เป็นต้นในปี ���� มี
ปรมิาณรบัจา้งบรรจุภณัฑ ์ประมาณ ���,��� หบี (��.��% ของ Capacity �,���,��� หบีต่อปี) 
 

ทั �งนี� เราไดด้ําเนินการตาม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ Core Value ภายใตก้ารบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ ดว้ยหลกั
ธรรมาภบิาล เพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื 
 
   

CG (Corporate Good Governance) 
(�) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีฉบบัปรบัปรุง ปี ���� 
(�) นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิ�งแวดลอ้ม และสงัคมสว่นรวม 
(�) นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
(�) คู่มอืบรหิารความเสี�ยงดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
(�) TSTE ไดร้บัผลการประเมนิ CG Score อยู่ในระดบั � ดาว (ดเีลศิ) และตดิ Top Quartile 
    (Market Capital �,000 – �,��� MB) 

กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม CSR (Corporate Social Responsibility) 
(�) โครงการ TSTE Plastic Recycle สง่มอบขวดพลาสตกิใหว้ดัจากแดง กว่า ��,��� ขวด นําไปผลติผา้ไตร

จวีรไดก้ว่า ��� ผนื 
(�) โครงการ ไทยชกูาร ์ช่วยเหลอืคนตาบอด รบับรจิาคปฏทินิตั �งโต๊ะ ไมใ่ชแ้ลว้ เพื�อสง่มอบใหม้ลูนิธชิ่วยคนตา

บอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์นําไปทาํสื�อการสอนอกัษาเบรลล ์ 
(�) ร่วมทาํบุญงานกฐนิสามคัควีดัสาํโรงใต ้
(�) โครงการปลกูปา่ชายเลน ที�เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบุร ี

 

การดาํเนินการในการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น (Anti-Corruption Policy) 
 บรษิทัฯ มอีุดมการณ์ในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี� สงัคมและสิ�งแวดล้อม) ตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบรษิัทฯ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีกุล่มต่างๆ ของบรษิัทฯ บรษิัทมนีโยบายกําหนดความรบัผดิชอบแนว
ปฏบิตัแิละขอ้กําหนดในการดําเนินการที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัคอรร์ปัชั �นกบัทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ เพื�อใหก้ารตดัสนิใจ
และการดําเนินการทางธุรกจิที�อาจมคีวามเสี�ยงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตั ิอย่างรอบคอบ โดย 
บรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองเป็นแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นแล้ว เมื�อไตรมาส � 
ประจาํปี ���� 
 

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซกัถามเพิ�มเติมใน
ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบในวาระนี� 

 

 มติที�ประชุม วาระนี�เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี� 
  

 วาระที�  �  -  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  256�   

      ประธานฯ ไดม้อบใหฝ้า่ยจดัการรายงานงบการเงนิของบรษิทั สิ�นสดุ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ใหท้ี�ประชมุไดร้บัทราบ 
  นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ)  ไดร้ายงานของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต ใหท้ี�ประชุมไดร้บัทราบ 
 



 

 - � -

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจําปี 
2564 สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินของบรษิทัฯ ในปี ���� ซึ�งผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในปี ���� ดงันี� 
      

 

 

 

 
 
 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่
 

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิในประเดน็ที�
เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี� 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี� 

 
 

  
 
 
 
 

วาระที� �.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 
นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ) รายงานต่อที�ประชุมว่า  ต า ม ที�

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัหลงัหกัภาษี
เงนิได้นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใดและการจ่ายเงนิปนัผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อย ทั �งนี�การจ่ายเงนิปนัผลให้นําปจัจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั �งนี� ในปี ���� บรษิัทฯ มกีําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ จาํนวน ���,���,��� บาท 

สรุปรายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2562 ถงึ ปี 2564 
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2564 ปี ���� ปี ���� 

�. กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม 149,179,658 132,718,118 165,425,980 

�. กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 149,179,658 132,718,118 148,400,306 

3. เงินปันผลประจาํปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น) 

   3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) 

   �.� จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น) 

0.20 

0.06 

0.14 

0.175 

0.060 

0.115 

0.20 

0.10 

0.10 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั �งสิ�น  76,665,436.20 67,082,256.68 76,665,436.20 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธิของงบการเงินรวม ร้อยละ 51.39 ร้อยละ 50.55 ร้อยละ 46.34 

6. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ร้อยละ 51.39 ร้อยละ 50.55 ร้อยละ 51.66 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

  สนิทรพัยร์วม 5,215,986,623 4,695,848,847 3,857,551,814 3,694,346,179 
หนี�สนิรวม 1,280,176,715 971,489,400 886,143,584 999,523,399 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 2,028,834,681 2,261,980,469 188,293,621 179,961,821 
กาํไรสุทธ ิ 149,179,658 132,718,118 149,179,658 132,718,118 
กาํไรต่อหุน้  0.39 0.35 0.39 0.35 

เหน็ด้วย               316,890,242    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 



 

 - � -

  
 
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิ บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) มกีําไรสุทธ ิ(งบเฉพาะ

กิจการ) ประจําปี ���� จํานวน ���,���,��� บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปนัผลเป็นเงินสด                           

สาํหรบัผลประกอบการประจําปี ���� ให้กบัผู้ถือหุ ้นในอตัราหุ ้นละ 0.�� บาท รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 76,665,436.20 บาท  

คดิเป็นร้อยละ ��.�� ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากบัร้อยละ ��.�� ของกําไรสุทธิของงบการเงนิรวม) โดยเงินปนัผล

ดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธ ิของบรษิทัที�เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธ ิซึ�งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปนัผล และปจัจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนขั �นตํ�าที�กฎหมายกาํหนดแลว้ (รอ้ยละ 

�� ของทุนจดทะเบยีน)  

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจําปี ���� ในอตัรา
หุน้ละ �.�� บาท จํานวน ���,���,��� หุน้ รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น ��,���,���.�� บาท  คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� ของงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผล   

 ซึ�งบรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปนัผล  ครั �งแรกเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแล้ว  ตามที�ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท ครั �งที� 09/2564 เมื�อวนัที� �� ตุลาคม 2564 ได้มีมติจ่ายปนัผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 
จาํนวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,630.86 บาท เมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน 25�� ดงันั �นสว่นที�เหลอืจะจ่ายเงนิปนัผลครั �ง
ที�สองในอตัราหุน้ละ �.�� บาท จาํนวน ���,���,��� หุน้ เป็นเงนิ ��,���,���.�� บาทโดยจ่ายจากกาํไรสทุธ ิ

โดยกําหนดรายชื�อผู้มสีทิธริบัเงนิปนัผล ในวนัพุธที� 23 มีนาคม 2565  และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี� �� 

พฤษภาคม ���� 
 

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิในประเดน็ที�
เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี� 

 

 มติที�ประชุม :  วาระนี�ต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
  

 

 

 

 

 
 

วาระที� �.  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาํแหน่งตามวาระ 

  ผู้ดําเนินรายการ แจ้งว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ �� กําหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนั �น                
ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง”    

ในปี ���� การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั �งนี�มกีรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน � ท่าน ดงัต่อไปนี� 

 
�.  นายสวุฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ, บรหิารความเสี�ยง, สรรหาฯ 

เหน็ด้วย              316,890,242    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 



 

 - � -

�.  นายพงศ ์ ชนิธรรมมติร  รองประธานกรรมการบรหิาร 
�.  นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์  กรรมการอสิระ 
�.  นางกรศริ ิ พณิรตัน์   กรรมการอสิระ  
�.  นายชลชั ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 

 นอกจากนี� บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื�อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website     
ของตลาดหลกัทรพัย์ และ website ของบรษิัทระหว่างวนัที� � ตุลาคม ���� ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� ปรากกฎว่าไม่ม ี             
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
        

 คณะกรรมการบรษิทัซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดห้ารอืกนัมมีตเิหน็ชอบตามที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา-
ค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้สนอที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง � ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง ทั �งนี�ประวตัขิองบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อรายละเอยีดปรากฎในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ สิ�งที�สง่มาดว้ย � หน้า �-�� 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มกราคม ���� 
ได้พิจารณากรรมการทั �ง � ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มปีระสบการณ์ มคีุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และเพื�อประโยชน์    
ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตั �งกรรมการ ทั �ง � ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้รบัตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
  

ประธานในที�ประชุม สอบถามว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใด จะสอบถามขอ้มลูเกี�ยวกบัวาระการประชุมนี�หรอืไม่ หากไม่มผีูถ้อื
หุน้ท่านใดจะซกัถามหรอืทกัทว้งประการใด จะขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหส้่ง
บตัรลงคะแนนทั �งที�  เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ใหแ้ก่เจา้หน้าที�บรษิัทรวบรวมไวเ้พื�อนับจํานวนและแจง้มตใิห ้  
ที�ประชุม 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีติแต่งตั �งกรรมการที�ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้ามาดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี� 

 

วาระที� �. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

      ประธานฯ ไดม้อบใหคุ้ณสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูช้ี�แจง
รายละเอยีดของวาระนี� 

ชื�อ-สกลุ 
กลบัเข้าดาํรง

ตาํแหน่ง 

มติที�ลงคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนน 

เสียง 

ร้อยละ

(%) 
คะแนน

เสียง 

ร้อยละ 

(%) 
คะแนน

เสียง 

ร้อยละ 

(%) 
คะแนน

เสียง 

ร้อยละ 

(%) 

นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

316,890,242 100.00 
- - - - - - 

นายพงศ ์ชนิธรรมมติร รองประธาน
กรรมการบรหิาร 

316,890,242 100.00 
- - - - - - 

นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์  กรรมการอสิระ 316,890,242 100.00 - - - - - - 

นางกรศริ ิพณิรตัน์ กรรมการอสิระ 316,890,242 ���.�� - - - - - - 

นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 316,890,242 ���.�� - - - - - - 



 

 - �� -

  นายสุวฒัน์ สมัมาชีพวิศวกุล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  ได้ชี�แจงให้ที�ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ กบัขอ้มูลผลตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน ที�สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ไดส้าํรวจและรวบรวมขอ้มลู ดงันั �นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนออตัราผลตอบแทน
กรรมการของบรษิทัฯ ในปี ���� ดงันี� 

 
 

 

ทั �งนี� คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าควรกําหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี ���� ไม่เกนิ �,���,��� 
บาท และไม่มสีทิธปิระโยชน์อื�นๆ  
 

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิในประเดน็ที�
เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี� 
 

           มติที�ประชุม   ที�ประชมุมมีตอินุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 ตามเสนอดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ ดงันี� 
 
                          
 

 

 
 
 
 
 
วาระที� �. พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ���� 
          

 ประธานฯ ไดม้อบใหคุ้ณสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี�แจงรายละเอยีดของวาระนี� 

เหน็ด้วย              316,890,242    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 



 

 - �� -

 นายสุวัฒน์ สมัมาชีพวิศวกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี�แจงให้ที�ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี แต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกาํหนด
จาํนวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยในการแต่งตั �งผูส้อบบญัชจีะแต่งตั �งผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้
  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอผู้สอบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชแีละ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทฯ โดยพจิารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒ ิคุณภาพของผู้สอบบญัชปีระสทิธภิาพในการ
ทํางานไดป้ฏบิตัิงานอย่างเตม็ที�ซึ�งเป็นไปตามกําหนดเวลา และใหข้อ้เสนอแนะที�มปีระโยชน์ต่อการจดัทํารายงานทางการ
เงนิของบรษิทัเป็นอย่างดโีดยเปรยีบเทยีบ ขอบเขตการใหบ้รกิาร เสนอแต่งตั �ง 

�) นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที� ����  หรอื  
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 
�) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  ���� หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี) 
�) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  ����  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี)  
ทั �งนี� คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและเสนอค่าสอบบญัชปีระจําปี ���� ของบรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล 

จํากัด (มหาชน)  เป็นเงิน ���,��� บาท (หกแสนสี�หมื�นห้าพันบาทถ้วน)  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความ
เหน็สมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัชตีามเสนอ   

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ปี 2565 

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2564 

 

เปลี�ยนแปลง

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปี   

  ค่าสอบทานงบการเงิน (�ไตรมาส)  

  (รวมแปลงบภาษาองัฤกษ) 

     645,000 645,000 - - 

  ค่าบริการอื�น ( Non Audit Fee) ไม่มี 

- ค่าใช้จ่ายอื�น เช่น  

  ค่าไปรษณีย ์ค่าเดินทาง ค่าที�พกัฯลฯ 

เบิกจ่ายตามจริง 

 
 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิในประเดน็

ที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี� 
 

             มติที�ประชุม ที�ประชุมมมีตแิต่งตั �งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ���� ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี�                  

 

 
 

 
 

 

   
 
วาระที�  �.  วาระอื�นๆ  

 

เหน็ด้วย              316,890,242    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 



 

 - �� -

    ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
          

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดจะแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืไม่  
  
 เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  
  

 หลงัการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจําปี ���� ครั �งที� �/���� ในครั �งนี�สิ�นสุดลงนั �น บรษิัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุมทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั พรอ้มทั �งผ่านการแจง้ทางระบบการเผยแพร่สาระสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน �� วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ หากมผีูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั หรอืมคีวามเหน็สามารถแจง้เลขานุการ
บรษิัทได้ภายใน � เดอืนนับจากวนัประชุม และภายหลงัเสรจ็สิ�นการประชุม ขอให้ผูถ้ือหุ้นคนืบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�
บรเิวณทางออกเพื�อเป็นหลกัฐานอา้งองิต่อไป  
 
 ประธานฯ  จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านที�สละเวลาเขา้ร่วมประชุมครั �งนี� และกล่าวปิด
ประชุม 
 
           ปิดประชุมเวลา 15.�� น. 
 

 
 

                    
        ------------------------------------                                                                                                                     
                  (นายปรชีา  อรรถวภิชัน์)                                            
                    ประธานที�ประชมุ                          

  ทรัพ       ย ์                               

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

                                                           (นายณฐัวรรธน์ อศัวธนิกกลุ) 
                            เลขานุการที�ประชุม  


