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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมบริ ษทั ชัน้ 3 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิ งพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริม่ ประชุมเวลา 13:30 น.
นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล

ประธานกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั

ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม
ทาหน้าทีเ่ ลขานุการทีป่ ระชุม

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “TSTE”) โดย นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล เลขานุ การ
บริษทั (“ผูด้ าเนินการประชุม”) ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทุนจดทะเบียน และหุน้ ของบริษทั ในเบือ้ งต้น ดังนี้
• ทุนจดทะเบียน
• ทุนชาระแล้ว
• ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
• มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ

191,663,805.00
191,663,590.50
383,327,181
0.50
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บาท
หุน้
บาท

บริษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี
27 มีนาคม 2563 (Record Date)
ในการประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 54 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้
322,575,082 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.15 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดาเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุ มพร้อมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทัง้ ได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของ
บริษทั เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็ นไป
ตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ในส่ว นของการออกเสีย งลงคะแนนในที่ป ระชุ ม ขอเรีย นชี้แ จงวิธีก ารปฏิบ ัติในการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนน เสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ โดยให้นับหนึ่ง
หุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั กิ ารลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ซึง่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ ซึง่ จะได้เรียนชีแ้ จงการลงคะแนนเสียงในลาดับต่อไป ทัง้ นี้ หากไม่มผี ถู้ ือหุ้ นท่านใด ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง บริษทั จะถือว่า ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่ ริษทั จัดให้ และยกมือให้
เจ้าหน้าทีไ่ ปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็ นมติของแต่ละวาระการประชุม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนัน้ ไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าทีเ่ มื่อจบการประชุม
ทัง้ นี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้ หมด เพื่อคานวณเป็ นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีม่ อี ยู่
ในกรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
3. กรณีผู้ถอื หุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ
หรือ กรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะนัน้ บริษทั ได้บนั ทึกคะแนนเห็นด้วยไม่เห็ นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ้นในระบบ
คอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ บริษัทจะ
เสนอให้พจิ ารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง
ทัง้ นี้ เจ้าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็น ด้วย หรือ งดออกเสียง สาหรับ การพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีล่ งคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง
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5. ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึง่ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนว่า
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ บริษทั จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านัน้
ส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ใิ นวาระนัน้ ๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูถ้ อื หุน้ เข้าข่ายเป็ นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็ นโมฆะ บัตรเสียดังกล่าวจะนามา
คานวณเป็ นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผูถ้ อื หุน้ ที่ “งดออกเสียง” จะไม่นามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
สาหรับการพิจารณาวาระที่ 5 ซึง่ ต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 ซึง่ ต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน บริษทั จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านัน้ โดยในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้
ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นไม่อนุ มตั ิในวาระนัน้ และบริษัทจะนาบัตรลงคะแนนที่ “งดออก
เสียง มารวมเป็ นฐานในการนับคะแนน
อย่างไรก็ตาม หากออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็ น บัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกาหน ด การ
ลงคะแนนดังกล่าวจะเป็ นโมฆะ ไม่ถอื เป็ นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บตั รเสีย
ดังกล่าวจะนามาคานวณเป็ นฐานในการนับคะแนนด้วย
6. กรณี ท่ผี ู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิของท่านได้โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
7. กรณีมกี ารทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลง และอาจไม่เท่ากัน
8. ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี้ บริษัทขออาสาสมัครผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเป็ นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน ซึ่ง มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายวิระชัย ปาโท เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ นางสาว
กรวิภา ศรีสวัสดิ ์ และนางสาวสุณิศา โสภาอุทก ผูต้ รวจสอบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ร่วมเป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถอื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ทป่ี ระชุม
ทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นมีคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายอื่นได้ใช้สทิ ธิดว้ ย จึงขอ
ความกรุณาผูถ้ อื หุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดี และเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
กาหนด
10. สาหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วน
ร่วมในการเสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า และเสนอ
บุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึง่ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
เพิม่ เติมเข้ามายังบริษทั แต่อย่างใด
กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายปรีชา
อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั
2. นายประภาส
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
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4. นายสุวฒ
ั น์

สัมมาชีพวิศวกุล

5. นายพงศ์
6. นายณรงค์
7. นางพวงทิพย์

ชินธรรมมิตร
เจนลาภวัฒนกุล
ศิลปศาสตร์

8. นางกรศิริ

พิณรัตน์

9. นายชลัช
10. นางสาวจุฑาทิพย์

ชินธรรมมิตร์
อรุณานนท์ชยั

11.
12.
13.
14.
15.

ชินธรรมมิตร์
เดชวิทกั ษ์
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร
เหมะทักษิณ

นายสมชาย
นางเยาวนุช
นายธนดล
นายวินย์
นายพัลลภ

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั / รองประธานบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
1. นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
2. นายพัลลภ
เหมะทักษิณ
3. นายธนากร
เจริญวงศา
4. นางสาวอมรรัตน์
หัตถกรรม
5. นายณัฐวรรธน์
อัศวธนิกกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั

ตัวแทนจากบริษทั ผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวกรวิภา
ศรีสวัสดิ ์
2. นางสาวสุณิศา
โสภาอุทก

ผูส้ อบบัญชี บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

จากนัน้ นายปรีชา อรรถวิภชั น์ (ประธานกรรมการบริษทั ) กล่าวสวัสดีและขอบคุณคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และผู้ถือ หุ้นทุ ก ท่ านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุ ม ในวัน นี้ ฝ่ ายจัดการได้แนะนาคณะกรรมการ และผู้บ ริห าร
ทีม่ าประชุมในวันนี้ ขอแจ้งเพิม่ เติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้
กรณีทส่ี ามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิน้ ในวาระนัน้ เลขานุ การฯ จะแจ้ งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้
ทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พจิ ารณาวาระถัดไป โดยเลขานุ การฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระถัดไป
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ดาเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครัง้ นี้จงึ ไม่มวี าระรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 1 - รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบ
ปี 2562 ดังนี้
นายชนะชัย ชุ ติม าวรพัน ธ์ (ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหาร) แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ ากัด (TSTE)
แบ่งเป็ น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจท่ าเรือคอนเทนเนอร์, ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และ
อื่นๆ ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั ย่อย 5 บริษทั
1. บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด (TSW) บริษทั ฯ ถือหุน้ 64.13%
2. บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL) บริษทั ฯ ถือหุน้ 68.86%
3. บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO) บริษทั ฯ ถือหุน้ 97.48%
4. บริษทั ที เอส ขนส่ง และโสจิสติกส์ จากัด (TSTL) บริษทั ฯ ถือหุน้ 85.90%
5. บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด (TSG) บริษทั ฯ ถือหุน้ 79.78%
และบริษทั ร่วม 1 บริษทั
1. บริษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มนิ อล จากัด TSTL ถือหุน้ 20.00
โดยธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า มีปริมาณน้าตาลเข้าสะสม เทียบกับปี ทผ่ี ่านมา เป็ นดังนี้

และในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ มีการพัฒนาในส่วนของธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรือ และคลังสินค้า ผ่านระบบ IT
2. ระบบงาน Quality Assurance
3. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาระบบความปลอดภัย (3S : Safety)
ธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ ปั จจุบนั มีตูค้ อนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือเป็ นอันดับ 3 ของท่าแม่น้า มี Capacity เป็ นดังนี้
Land 17,000 SQM
Cap 1,090 TEUS
CFS 1,100 SQM
2 MFB
6 RSD
ธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL) ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
MAI และบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ ามัน จากัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันพืช ในปี 2562 มีปริมาณ
การผลิตน้ามันพืช ประมาณ 49,744 ตัน (49.74% ของ Capacity100,000 tons ต่อปี ) โดย TSO ตัง้ เป้ าหมายปี 2563
จะมีปริมาณการผลิตน้ามันพืช 81,000 ตัน 81% ของ Capacity ซึง่ ปั จจุบนั มีสญ
ั ญารับจ้างกลันแล้
่ วประมาณ 30,000 ตัน
ส่วนธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และอื่นๆ เราจะมีการเริม่ ธุรกิจใหม่ในส่วนของ Packing และ Repacking เช่น การรับบรรจุน้ าตาล
ทรายใส่ถุง 1 กิโลกรัม หรือการรับจ้างลูกค้าทัวไปในการบรรจุ
่
ใส่บรรจุภฑ
ั ณ์ตามทีล่ กู ค้าต้องการ เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ เราได้ดาเนินการตาม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนทีอ่ ยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็ นประจา
ต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีกจิ กรรมทีบ่ ริษทั ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากทีผ่ ่านมาอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี ได้แก่
- กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปั น เพื่อ น้ องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่ งลึก อาเภอแก่ งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
- กิจกรรมงานทิ้งกระจาด “งานเทกระจาด” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กบั ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคี ยง
โรงงาน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จานวน 600 ชุด เป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน
- ร่วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสาโรงใต้ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมบริษทั รับบริจาคปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ทีไ่ ม่ใช้แล้ว เพื่อนาไปทาสือ่ การสอนอักษรเบรลล์
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบโรงงาน
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมกีฬาสีและเลีย้ งปี ใหม่ประจาปี
ความคืบหน้าการดาเนินการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถอื หุ้น คู่คา้ สังคมและสิง่ แวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกุล่มต่างๆ ของบริษทั ฯ บริษทั มีนโยบายกาหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบตั แิ ละ
ข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิ จกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการ
ดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิ อย่างรอบคอบ
บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และจะปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบในวาระนี้
มติ ที่ประชุม

วาระนี้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาต ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี
2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินของบริษทั ฯ ในปี 2562 ซึง่ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2562 ดังนี้
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งบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

ปี 2562
5,108,683,877
1,418,088,244
2,591,158,469
165,425,980
0.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2561
5,460,225,523
1,878,447,703
2,021,746,277
164,643,496
0.43

ปี 2562
3,255,443,466
999,523,399
317,247,894
148,400,306
0.39

ปี 2561
3,230,990,705
1,061,362,946
301,301,300
47,527,197
0.12

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็นที่
เกีย่ วข้องหรือไม่
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ดังนี้
คุณเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ที่เราขาดทุน 70 กว่าล้าน
เมื่อปี 2561 แต่ปี 2562 เราไม่มีน้ นั บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (TSO) ตัดขาดทุนสะสมหมดหรื อยัง และเนื่องจากเรา
เริ่ มดาเนินการผลิตแล้ว จะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับ
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตัดขาดทุนสะสม
หมดแล้ว
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ขาดทุนสะสมส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 5 ปี ที่แล้ว
ตอน TSO เริ่ มเปิ ดกิจการ ตอนนั้นราคาน้ ามันปาล์มผันผวนมาก ทาให้ TSO ขาดทุนจากการ Realized Gain/loss (Mark to Market)
ปั จจุบนั ผลการดาเนินการดีข้ ึน จึงตัดสิ นใจตัดขาดทุนสะสมในส่วนนี้
คุณเมธี อันอดิเรกกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า น้ ามันปาล์ม เรามี
Brand ของเราเองหรื อไม่
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน) ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เรามี Brand ของ
เราเอง ชื่อ ราชา
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็นที่
เกีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

322,575,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปันผลและสารองตามกฎหมาย
นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน) รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ต า ม ที่
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุ จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ทัง้ นี้ก ารจ่ายเงิน ปั นผลให้นาปั จจัยต่ างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่ น ผลการ
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ดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จานวน 148,400,306 บาท
สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล ปี 2560 ถึง ปี 2562

หน่วย : บาท

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

1. กาไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวม
2. กาไรสุทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

165,425,980
148,400,306

164,643,496
47,527,197

116,611,736

3. เงิ นปั นผลประจาปี จ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)
3.1 จ่ายปั นผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
3.2 จ่ายปั นผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น)
4. รวมเงิ นปั นผลจ่ายทัง้ สิ้ น

0.20
0.10
0.10
76,665,436.20

0.12
0.06
0.06
45,999,262

0.07
26,832,903

5. อัตราเงิ นปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวม

ร้อยละ 46.34

ร้อยละ 27.94

ร้อยละ 23.01

6. อัตราเงิ นปั นผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ

ร้อยละ 51.66

ร้อยละ 96.79

ร้อยละ 27.71

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

96,855,259

จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) มีกาไรสุ ทธิ (งบเฉพาะ
กิจ การ) ประจ าปี 2562 จ านวน 148,400,306 บาท คณะกรรมการเห็น สมควรให้พิจ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลเป็ น เงิน สด
สาหรับ ผลประกอบการประจาปี 2562 ให้ก บั ผู้ถ ือ หุ ้น ในอัต ราหุ ้น ละ 0.20 บาท รวมเป็ น เงิน ไม่เ กิน 76,665,436.20
บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.66 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 46.34 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม)
โดยเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสะสม ของบริษัททีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และปั จจุบนั บริษัทฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนขัน้ ต่ าที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.20 บาท จานวน 383,327,181 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 76,665,436.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.66 ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปั นผล ครัง้ แรกเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้มมี ติจ่ายปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 38,332,718.10 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนัน้ ส่วนทีเ่ หลือจะจ่ ายเงินปั นผล
ครัง้ ทีส่ องในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท จานวน 383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสม
โดยกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี
28 พฤษภาคม 2563
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็นที่
เกีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม : วาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ ม ัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

322,575,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 4. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาแหน่ งตามวาระ
ผู้ดาเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสามเป็ นอัตราถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้
ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง”
ในปี 2563 การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั
4. นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั
5. นายวินย์ ชินธรรมมิตร
ตาแหน่ง กรรมการบริษทั
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้เสนอชื่อบุ คคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้ า ผ่านช่องทาง website
ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 หน้า 9-18
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
ได้พิจารณากรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ ทัง้ 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เป็ นกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียได้ จึงขอให้คุณประภาส ชุตมิ าวร
พันธ์ เป็ นประธานในวาระนี้แทน
ประธานในทีป่ ระชุม สอบถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มผี ถู้ อื
หุน้ ท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนทัง้ ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้
ทีป่ ระชุม
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติแต่ งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับ เข้ามาดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
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ชื่อ-สกุล

กลับเข้าดารง
ตาแหน่ง

นายปรีชา อรรถวิภชั น์
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ
นายวินย์ ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มติทล่ี งคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ร้อยละ
คะแนน
(%)
เสียง

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ
คะแนน
(%)
เสียง

322,574,792

100.00

322,574,792

100.00

322,575,082

100.00

322,575,082

100.00

322,575,082

100.00

290
290
-

-

งดออกเสียง
คะแนน ร้อยละ
(%)
เสียง

-

-

บัตรเสีย
คะแนน ร้อยละ
(%)
เสียง

-

-

วาระที่ 5. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบให้คณ
ุ สุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ แ้ี จง
รายละเอียดของวาระนี้
นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุ ล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ช้แี จงให้ท่ีประชุมทราบว่า
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้สารวจข้อมูลในปี 2561 ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนออัตราผลตอบแทน
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการของบริษทั ฯ ในปี 2563 ดังนี้
ปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร) ประธาน
และไม่มตี าแหน่งอื่นใดในการบริหาร)
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ปี 2563 (ปี ท่เี สนอ)

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้
80,000.00
18,000.00
80,000.00
18,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
12,000.00
ไม่ม ี
12,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
-

ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกาหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกิน 9,444,000
บาท และไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็นที่
เกีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ตามเสนอด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

322,575,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 6. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ได้มอบให้คณ
ุ สุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดของวาระนี้
นายสุว ัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุ ล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุ มทราบว่ า ตามมาตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มทีซ่ ง่ึ เป็ นไปตามกาหนดเวลา และให้ขอ้ เสนอแนะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริษทั เป็ นอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตการให้บริการ เสนอแต่งตัง้
1) นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษทั )
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2560-2562 รวม 3 ปี )
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2558-2559 รวม 2 ปี )
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
จากัด (มหาชน) เป็ น เงิน 645,000 บาท (หกแสนสี่ห มื่น ห้าพัน บาทถ้ วน) ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ให้ค วาม
เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีตามเสนอ

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ง่ี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

322,575,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 7. พิ จารณาอนุ มตั ิ แก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิ กวัตถุป ระสงค์ที่เกี่ ยวข้องกับ หนั งสื อพิ มพ์และ
สิ่ งพิ มพ์ การสร้างและจาหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิ ดหิ นและเหมืองแร่ รวมทัง้ บาร์และอาบอบนวดใด
ๆ
ประธานฯ ได้มอบให้คณ
ุ พัลลภ เหมะทักษิณ (รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดของวาระนี้
นายพัลลภ เหมะทักษิณ (รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) ได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
กาหนดวัตถุ ประสงค์ ข้อ (19) (22) (24) (25) (32) (34) (40) เรื่องเกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ การสร้างและ
จาหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทัง้ บาร์และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น และการมีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นอาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผถู้ อื
หุน้ ของบริษทั ทีป่ ระสงค์จะดารงตาแหน่ งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัตไิ ว้
ว่าผูท้ ส่ี มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือ เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือ เป็ นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็ นเจ้าของหรือ
ผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชนใด ๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิโดยแก้ไข หรือ ยกเลิกวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นทัง้ หมด ดังนี้
ข้อ 19.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจาหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
ข้อความใหม่
ยกเลิกทัง้ หมด
ข้อ 22.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
ข้อความใหม่
ยกเลิกทัง้ หมด
ข้อ 24.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สารวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบ
แร่ บดแร่ ขนแร่
ข้อความใหม่
ยกเลิกทัง้ หมด
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ข้อ 25.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลงิ่ อาบอบนวด โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้า
ข้อความใหม่
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้า
ข้อ 32.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจาหน่ายภาพยนตร์
ข้อความใหม่
ยกเลิกทัง้ หมด
ข้อ 34.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทัง้ กิจการโฆษณา
ข้อความใหม่
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม
ข้อ 40.
ข้อความเดิ ม
ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทาของ ตามวัตถุทป่ี ระสงค์ทงั ้ หมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนราชการ และองค์กรการของรัฐ
ข้อความใหม่
ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทาของ ตามวัตถุท่ปี ระสงค์ทงั ้ หมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล
ทัง้ นี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ขึน้ กับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ เมื่อไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

322,575,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 8. วาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ (ประธานกรรมการบริหาร) กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการบริหารรู้สกึ เห็น ใจ
ชาวบ้านรอบๆ บริษทั ฯ ของเรามีคนจนเยอะ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงจะของบเร่งด่วนประมาณ 125,000
บาท สาหรับ ปี น้ี เพื่อ บริจ าคให้ช าวบ้านครอบครัวรอบๆ โรงงาน ครอบครัว ละ 500 บาท โดยสมทบจาก TMILL อีก
125,000 บาท รวมแล้ว 250,000 บาท บริจาคได้ 500 ครัวเรือน บริษทั ฯ จึงจะช่วยเหลือชาวบ้านครอบครัวรอบๆ โรงงาน
ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ อื หุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย หรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
หลังการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในครัง้ นี้สน้ิ สุดลงนัน้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซด์ของบริษัท พร้อมทัง้ ผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สาระสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หากมีผู้ถอื หุน้ มีขอ้ สงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุ การบริษทั ได้ภายใน 1 เดือน
นับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออ กเพื่อเป็ น
หลักฐานอ้างอิงต่อไป
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ และกล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

-----------------------------------(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานทีป่ ระชุม
ทรัพ ย์
---------------------------------------------------------------

(นายณัฐวรรธน์ อัศวธนิกกุล)
เลขานุการทีป่ ระชุม
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